
 

 
 
 

  

 نرسیده به چهارراه جهان کودک،تهران، بزرگراه حقاني، 
   1518853114کد پستي:          1نبش ديدارشمالي، پالک  

 89778230نمابر:    42110 - 42150000تلفن:

No.1, North Didar St, Haghani Hwy, Tehran, 

IRAN.                         Postcode:1518853114 
Tel:(+9821) 42150000,   Fax:+98(21)89778230 

 1صفحه  

 06/07/1401تاريخ:    

 01/و/4278شماره: 

 گذاریسرمایه  واحدهای  نویسیپذیره اطالعیه

 تأدیه  %20ی تکامل  هاییجسورانه فناورگذاری سرمایهصندوق 

 روز کاری  5 به مدت 17/07/1140تا   10/07/1140مورخ  شنبهیک از روز
  شماره  مجوز  اساس  بر  را،  خود  یگذارهيسرما  یواحدها  دارد  نظر  در" يتکامل   یهای جسورانه فناور"یگذارهيسرما   صندوق   رسانديم  اطالع  به 

  صندوق  مشخصات   نيمهمتر  از  يبرخ  .دينما  يسينورهيپذ  راني ا  فرابورس  قيطر  از  بهادار،  اوراق   و  بورس  سازمان  22/06/1401  مورخ  112193/122

 : باشديم ريز شرح  به مذکور خصوصي یگذارهيسرما

   صندوق کلی مشخصات

 یتکامل یهایجسورانه فناور نام صندوق

 دیتا  نماد معامالتی

 حوزه فعالیت صندوق 
های مالی، هوش مصنوعی، بالکچین، علم داده و تجارت فناوری

 الکترونیک اشیا 

 واحد  750،000 گذاری تعداد کل واحدهای سرمایه
 واحد  150،000 :تعداد ممتاز

 واحد  600،000 عادی:تعداد 

 میلیارد ریال  750  سرمایه صندوق  

 ریال 1،000،000 گذاریارزش مبنای هر واحد سرمایه 

 %20 گذاری مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه 

 %80 گذاریمبلغ تعهد شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه

 سال 6 فعالیت صندوق دوره 

 

 نویسینحوه و مشخصات پذیره 

 های عضو فرابورس ایران شبکه کارگزاری  نویسیشبکه پذیره 

 ( گذاریمعادل مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایهبه قیمت ثابت ) نویسینحوه پذیره

 گذاریواحد سرمایه 5،000 حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معامالتی  

 نامحدود حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معامالتی  

 +2T نحوه تسویه و پایاپای
 

 ارکان صندوق 

 حسابرس  متولی مدیر صندوق

گذاری ارزش  شرکت مشاور سرمایه
 پرداز آریان 

 موسسه حسابرسی رازدار  گذاری ایرانیان تحلیل فارابی مشاوری سرمایهشرکت 
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 2صفحه  

 06/07/1401تاريخ:    

 01/و/4278شماره: 

 

 موسسین صندوق 

 گذاری ممتازتعداد واحدهای سرمایه  شناسه ملی  نام

 50،025 10320481822 گذاری ارزش پرداز آریانشرکت مشاور سرمایه

 50،025 10102347321 گذاری پارس آریان شرکت سرمایه

 19،950 10200228200 فناوری اطالعات و ارتباطات همگامان شرکت 

 30،000 14003307516 صندوق نوآوری و شکوفایی
 

 گذاریاعضا کمیته سرمایه  مشخصات

 ایسوابق تحصیلي و فعالیت حرفه نام و نام خانوادگي رديف 

 گذرا آيکو، بنیان گذار استارتاپ بهاسنجها، بنیان ارزش گذاری استارتاپ -دکتری مديريت مالي فر احمد پويان 1

 عضو هیئت مديره شناسا، رياست بانکداری نوين بانک پاسارگاد -دکتری حسابداری محمد پورغالمعلي 2

 علیرضا صادقي  3

ها در گروه تک وست، عضو هیئت مديره و  گذاری و ارزشگذاری استارتاپ مشاور سرمايه-کارشناسي ارشد مهندسي مالي

گذاری صندوق جسورانه يکم آرمان آتي، مدير عامل شرکت مديريت ثروت بوم، عضو موسس شبکه  سرمايهکمیته 

 بالکچین ققنوس 

 ابوالفضل محمدی قديم  4

مديرعامل شرکت همگامان، مديريت واحد اجرا و پشتیباني کارت هوشمند سوخت شمالغرب، مديريت واحد اجرا  -دکتری

الکترونیک بهای سوخت در شمال غرب، مدير اجرای سامانه يکپارچه وزارت کشور، مجری و مبدع  و پشتیباني پرداخت  

 طرح ملي دانش بنیان خوش)خدمات ويژه شهروندی(

 محمد حسن حقیقي  5
های جسورانه/خصوصي بازار سرمايه صندوق نوآوری و شکوفايي، مشاور  مسئول صندوق-کارشناسي ارشد اقتصاد نظری

 راهبری استارتاپ، مدير امکان سنجي گروه ايوان پارسيارزش گذاری و 

گذاری و پیرو باشد که در طول دوره سرمایهگذاران می تعهد سرمایه  درصد در  %80درصد آن در زمان تاسیس تأدیه شده و    %20صندوق،  از مجموع سرمایه   •
در زمان مقرر مبلغ فراخوان    گذارانهیاز سرما  کیکه هر    یدر صورت  شود.  های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداختفراخوان 

مشخص شده است، اقدام   دنامهیکه در ام یاه یصندوق بر اساس رو رینباشد، مد ریپذامکان  شانیا یمبلغ مذکور برا هیتأد لیبه هر دل  ایو  دیننما هیشده را تأد
 .دینمامی

  ، با امضایجسورانه/گذاری خصوصیگذاری صندوق سرمایه گذاران باید قبل از خرید واحدهای سرمایهسرمایه،  هاصندوقعدم تضمین سودآوری این  باتوجه به   •
« )پیوست این اطالعیه(  های تکاملیجسورانه فناوریگذاری گذاری صندوق سرمایه نویسی یا معامله واحدهای سرمایه»اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره

نسبت  که با اطالع دقیق و آگاهی کافی  نماینداذعان  های عضو فرابورس ایران  بازار فرابورس ایران، نزد کارگزاری  ت نظارت بر ابالغیه ارسالی معاونمطابق با 
بر عهده کارگزاران عضو    اخذ اقرارنامه و بیانیه امضاشده مذکور  تیمسئول  .دننمایاقدام می   گذاری صندوق مذکورواحدهای سرمایه  معامله  نویسی یاپذیره به  

  .باشدیم  گذارهیهرگونه اظهار خالف واقع برعهده سرما تیمسئولفرابورس ایران و 

 ی گذارهیسرما  صندوق  محصوالت،  و  بازارها  بخش )  /http://www.ifb.ir  ینشان   به  رانیا  فرابورس  شرکت  تیسا  قی طر  از  مذکور  صندوق  اطالعات •

 . است  عالقمندان  دسترس در  /https://dntf.ir ینشان  به صندوق  یتارنما در زین و( خصوصی/جسورانه

 

 پور عارف علیقلی
 دری نهاداهی مالی م
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 (سربرگ کارگزاری)

 
 
 

  

 3صفحه  

 به نام خدا 

 نام صندوق  جسورانه/خصوصیگذاری گذاری صندوق سرمایهاقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه

که با    نمایدمیخریدار اذعان  به موجب این اقرارنامه  ، جسورانه/خصوصیگذاری  های سرمایهعدم تضمین سودآوری صندوق  توجه به  با 

منابع دارا بودن  و  گذاری مندرج در امیدنامه صندوق  سرمایه   شرایط  داشتنو    نهادهای مالیگونه  اینخصوص ماهیت  اطالع دقیق و آگاهی کافی در  

 : نمایدهمچنین خریدار اقرار می  .نمایداقدام می  گذاری صندوق مذکورواحدهای سرمایه معامله نویسی یاپذیرهبه نسبت مالی مناسب، 

های مربوط به آن، از جمله امکان  و ریسک جسورانه/خصوصیگذاری گذاری در صندوق سرمایه سرمایهاز تمامی اطالعات مربوط به شرایط   -1

 کامل دارد. دقیق و  آگاهی عدم موفقیت و افت ارزش صندوق،

به منزله توافق خریدار جهت تأدیه مبالغ تعهد شده در    جسورانه/ خصوصیگذاری  گذاری صندوق سرمایهاز آنجا که خرید واحدهای سرمایه -2

نماید که تمکن مالی الزم را مطابق شرایط مندرج در امیدنامه صندوق ق است، خریدار اعالم می مواعد فراخوان اعالمی توسط مدیر صندو

 تواند طبق رویه ذکر شده در امیدنامه با وی برخورد کند.باشد و در صورت عدم تأدیه مبالغ تعهد شده، مدیر صندوق میدارا می

گونه  هیچعدم وجود قابلیت نقدشوندگی  در صورت  ،  جسورانه/خصوصیری  گذابا توجه به نبود رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق سرمایه -3

 بود.    نخواهد  و ارکان صندوق کارگزار ایران، بورسفرامسئولیتی متوجه 

شروع   -4 از  قبل  سرمایهپذیرهخریدار  واحدهای  ثانویه  معامالت  یا  هزینه  گذاری،نویسی  سایر  و  کارمزد  نرخ  به  از  مربوط   های 

 شد.  ها در صورتحساب وی منظور خواهدمله اطالع کامل دارد و این هزینهمعانویسی یا پذیره

گذاری  گذاری صندوق سرمایهمعامله واحدهای سرمایهبه    نحو مربوط که به هر  اینشده  ذکر  هایریسک  کلیه  ؛جنبه حصری نداردفوق  مراتب   -5

 .  خواهد شداین اقرارنامه و بیانیه  مشمولها ِاشعار کامل دارد گردد و خریدار به همه آنمی جسورانه/خصوصی

اینجانب/  سند  این  موجب  اقرارنامه  به  و  بیانیه   ................................... معامله  پذیرهریسک    پذیرش  شرکت  یا    ی واحدهانویسی 

را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از کلیه مقررات و خصوصیات معامالتی و   جسورانه/خصوصیگذاری  سرمایه  صندوق  یگذارهیسرما

هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید  ریسک

جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را  گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و  نموده و هیچ

 . سازمدر این زمینه علی الدوام سلب و ساقط می 

 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب )صاحبان( امضای مجاز شخص حقوقی: 

 اثر انگشت  امضاء  مهر 

 


