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  برجسته فاقد اعتبار است.»«پرینت نامه بدون درج مهر 

 (( اطالعیه )) 

  

 گذاري پشتوانه طاليگذاري صندوق سرمایهواحدهاي سرمایهتحویل قراردادهاي آتی  فرآیندموضوع: 

  1401ماه  فروردینسررسید  لوتوس

  : کلیه فعاالن معامالت قراردادهاي مشتقهمخاطب

  09/01/1401: تاریخ انتشار

   :متن اطالعیه

رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی بدینوسیله به اطالع مشتریان وکارگزاران بازار قراردادهاي مشتقه می   

در روز  1401ماه  فروردینتحویل  لوتوس گذاري پشتوانه طاليگذاري صندوق سرمایهواحدهاي سرمایه

ا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذ 24/01/1401شنبه مورخ چهار

  داراي موقعیت تعهدي باز موظفند براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

  

  : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشر کننده
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 } پیوست{ : پیوست

گذاري پشتوانه صندوق سرمایه گذاريسرمایهواحدهاي قرارداد آتی  یلتحو یندفرآ((   

  ))لوتوس طالي

  

  :تعاریف

نزد  يکه مشترلوتوس پشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهواحدهاي  یقرارداد آتقرارداد:  -١

  .باشدیم یلذ مندرجاتآن براساس  یافتدر یل یاتحوکاال معامله نموده و اکنون ملزم به  شرکت بورس

صـــندوق  گذاريســـرمایهواحدهاي  یآتقراردادهاي که معامالت  یرانا يشـــرکت بورس کاالبورس کاال:  -٢

  .پذیردیصورت م و فروشندگان در آن یدارانتوسط خر  پشتوانه طالي لوتوس گذاريسرمایه

 
شــتر -٣ شــنده:  يم شــترفرو  گذاريســرمایهواحدهاي  یفروش در قرارداد آتباز  يتعهد یتدارنده موقع يم

ـشتوانه طالي  گذاريـسرمایهـصندوق  ـشده و جهت  یلتحو ینددوره معامالت وارد فرآ يدر انتهاکه لوتوس پ

  باشد.یملوتوس پشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهواحدهاي  تأمینتعهد خود ملزم به  یفايا

ـشتر -٤ ـشتر: یدارخر يم ـصندوق  گذاريـسرمایهواحدهاي  یدر قرارداد آت یدخرباز  يتعهد یتدارنده موقع يم

شـــتوانه طالي  گذاريســـرمایه وجه جـهت ایـفاي تعـهدات ملزم به واریز دوره مـعامالت  يکه در انتـها لوتوسپ

  است.آتی قرارداد ارزش 

  لوتوسپشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق صندوق طال:  -٥

ـسرمایه گذاريـسرمایهواحد  1000ـصندوق طال:  یقرارداد آتاندازه هر  -٦ ـشتوانه طالي ـصندوق  گذاري پ

 لوتوس

  

شــتوانه طالي گذاريســرمایهصــندوق  گذاريســرمایهواحدهاي  یلتحو فرایند ســط  لوتوس پ تو

  فروشنده:  یانمشتر

 تأمیناقدام به ) 24/01/1401آخرین روز معامالتی( 15:00کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا ساعت 

 گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهپشتوانه طالي واحدهاي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهواحدهاي 
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نمایند. بدیهی است به ازاي هر موقعیت تعهدي باز فروش در در کد سهامداري خود  لوتوسپشتوانه طالي 

  گردد. تأمینلوتوس  گذاري پشتوانه طاليصندوق سرمایه گذاريسرمایهواحد  1000قرارداد آتی می بایست 

  

  :یدارانخر یلتحو فرآیند

شــتري خریدار می ســت حداکثم شــنبه در روز دقیقه پس از اتمام بازار 15ر تا بای  تأمیناقدام به  24/01/1401مورخ  چهار

ـسب با تعداد موقعیت ـساب عملیاتی خود نماید وگواهی آمادگی تحویل تعهدي هاي وجه ارزش قرارداد متنا باز خود، در ح

  را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد. 

  

واحدهاي پشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهانتقال مالکیت واحدهاي 

  از فروشنده به خریدار:  لوتوس گذاري پشتوانه طاليگذاري صندوق سرمایهسرمایه

) به صورت انتقال مالکیت پشتوانه طالي لوتوس گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهفرایند تحویل دارایی پایه(واحدهاي  

فروشنده به کد سهامداري خریدار  ، از کد سهامداريلوتوسپشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهواحدهاي 

  هاي قابل تحویل انجام می شود. به میزان تعداد موقعیت

  سایر اطالعات:

  : صندوق س. پشتوانه طالي لوتوس(طال)لوتوس پشتوانه طالي گذاريسرمایهنماد معامالتی صندوق 

  

  نکات مهم:

در روزهاي شنبه تا چهارشنبه  لوتوسپشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهمعامالت واحدهاي  -١

گیرد، و در بستر معامالتی شرکت مدیریت فناوري بورس تهران انجام می 15:00الی  11:30هر هفته از ساعت 

پشتوانه طالي  گذاريسرمایهصندوق  گذاريسرمایهتوانند در هر روز نسبت به خرید واحدهاي لذا مشتریان می

جهت ایفاي تعهد فروش 24/01/1401مورخ  چهارشنبهزار و نگهداري آن تا پایان روز کاري در این با لوتوس

 اقدام نمایند.

گذاري صندوق داراي واحدهاي سرمایه ،اگر دارنده موقعیت تعهدي باز فروش در آخرین روز معامالتی -٢

درکد سهامداري خود باشد و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین  لوتوسپشتوانه طالي  گذاريسرمایه

باز مشتري در قراردادهاي آتی تعهدي هاي شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد، بورس به تعداد موقعیت

ه منزله نماید. همچنین عدم تکافوي دارایی در کد سهامداري، باقدام به برداشت دارایی از کد سهامداري وي می
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هاي مقرر در مشخصات هاي ایفا نشده، محسوب شده و مشمول جریمهنکول قرارداد به میزان تعداد موقعیت

 قرارداد خواهد شد.

صندوق  گذاريسرمایهمبناي محاسبه قیمت نقدي در محاسبات جرایم نکول قراردادهاي آتی واحدهاي  -٣

در آخرین روز صندوق س. پشتوانه طالي لوتوس(طال) قیمت پایانی نماد  لوتوس پشتوانه طالي گذاريسرمایه

 معامالتی قراردادهاي آتی خواهد بود.

فقط با کد سهامداري لوتوس گذاري پشتوانه طالي گذاري صندوق سرمایهانجام معامالت واحدهاي سرمایه -٤

هر گونه محدودیت و مانع جهت امکان پذیر می باشد. همچنین استعالم وضعیت کد سهامداري مشتري در رفع 

 انتقال دارایی به عهده مشتریان خریدار و فروشنده می باشد.

خرید و فروش باید جهت اطالع از آخرین وضعیت کد سهامداري باز تمامی مشتریان داراي موقعیت تعهدي  -٥

و هر گونه تغییر در خود، که تحویل در بورس بر مبناي آن انجام خواهد شد، به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند 

 کد و یا وضعیت کد سهامداري خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.

کارگزاران می توانند جهت  مشاهده کد سهامداري مشتریان، مراتب را در سامانه معامالت ابزار مشتقه (سما) در  -٦

 رسانی الزم را انجام دهند.بخش گزاراش ها/ مشتریان، مالحظه نموده و به مشتریان خود اطالع 

  باشد.هرگونه مانع جهت انتقال دارایی در کد سهامداري مشتریان، به منزله عدم ایفاي تعهدات می -٧
  

  


