بسمه تعالی
تاریخ-------------- :
شماره-------------- :

صندوق سرمایهگذاری رهآورد آباد مسکن

کد شعبه------------ :

ثبت شده به شماره  11142نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی  10320863149و  31408نزد ثبت شرکتها
فرم پذیره نویسی  /درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
اين فرم به منظور پذيره نويسي يا صدور واحدهای سرمايهگذاری صندوق سرمایهگذاری رهآوردآباد مسکن توسط سرمايهگذار يا نمايندة
قانوني وی تكمیل گرديده است .امضاء ذيل اين فرم توسط سرمايهگذار يا نمايندة قانوني وی به منزلة قبولي مفاد اساسنامه و امیدنامة
صندوق سرمایهگذاری رهآورد آباد مسکن و مقررات مربوطه مي باشد .با تكمیل اين فرم ،تعداد واحدھای سرمايهگذاری قابل صدور
براساس مبلغ واريزی به حساب صندوق ،مطابق اساسنامه و امیدنامة صندوق مذكور تعیین شده و باقیمانده به سرمايهگذار مسترد ميشود .
ھرگونه پرداخت وجه به سرمايهگذار از طرف صندوق به حساب بانكي سرمايهگذار كه طي اين فرم معرفي شده است صورت مي گیرد ،مگر
اينكه سرمايهگذار يا نمايندة قانوني وی كتباً حساب بانكي ديگری معرفي نمايد .در ضمن آدرس معرفي شده در اين فرم يا تغییرات بعدی
آن كه كتباً توسط سرمايه گذار به صندوق اطالع داده مي شود ،برای ھرگونه مكاتبة صندوق سرمايهگذاری با سرمايهگذار معتبر است.
مشخصات کامل سرمایه گذار :
شخص حقیقي :خانم  /آقا ................................................شماره شناسنامه  ........................محل صدور  .....................تاريخ تولد ......./......./.......
شخص حقوقي :شركت ......................................................شماره ثبت  ..............................محل ثبت  ...........................تاريخ ثبت ......./......./.......
نام به تفكیک حروف

نام خانوادگي به تفكیک حروف
كدوملي

و

نام پدر ................................... :تلفن ..............................................

فكس……………… تلفن همراه ……………….پست الكترونیكي )……………..……..@...…………… : (Email
آدرس  ………………………………………………………………………….… :كدپستي……………………:

مشخصات مبلغ واریزی:
مبلغ  ............................................................ريال طي فیش با كد پیگیری  ....................................به حساب شماره ..................................................
نزد بانک مسكن به نام صندوق سرمايهگذاری رهآورد آباد مسكن واريز شده است.
مشخصات حساب بانکی سرمایه گذار:
بانک ............................. :شعبه  .....................................كد شعبه  ............................. :شماره حساب..................................................................
امضا:
نام و نام خانوادگي سرمايه گذار :
مشخصات نماینده سرمایه گذار:
نام و نام خانوادگي  ........................................................فرزند  .............................شماره شناسنامه .......................محل صدور ...................................
كد ملي  ................ .....................كه طي وكالتنامه  /معرفینامه شماره  ..................مورخ  ....../....../......به صندوق سرمايهگذاری رهآورد آباد
مسكن معرفي شده است.
نام و نام خانوادگي نماينده سرمايهگذار:

امضاء :

نام و نام خانوادگي نماينده مدير :

مهر و امضا:

