بسمه تعالی
صندوق سرمايهگذاري مشترک بانک اقتصاد نوينثبت شده به شماره  01601نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم  :درخواست ابطال

تمام يا

شماره سريال...................... :

قسمتی از واحد سرمايهگذاري

سرمايهگذار يا نمايندة قانوني وي با امضاي اين فرم درخواست مينمايد تا تعداد(به عدد)(...............بهه رهرو )  .........................وارهد سهرمايهگهذاري
متعلق به سرمايه گذار با مشخصات زير ابطال گردد و وجوه راصل طبق مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق و مقررات مربوطه به رساب بانكي معرفهي
شده سرمايهگذار واريز شود:

شخصیت ( © حقیقی © /حقوقی )

نام و نام خانوادگي

نام شرکت:

:

محل صدور /ثبت :

 :تاريخ تولد /ثبت روز

اطالعات تماس سرمایه گذاراران

ماه

سريال شناسنامه :

سال

 :روز

نشاني :
پست الكترونيكي :

کد پستي
:

دورنگار :

تلفن همراه:

تلفن ثابت :

مشخصات حساب بانکی سرمایه گذار

نام بانک

نام شعبه

کد شعبه

شهر

شماره رساب

نوع رساب

نماینده قانونی سرمایه گذار (وکیل)

نام :

نام خانوادگي :

جنسيت  :مرد

کد ملي

زن

محل صدور :

نوع وکالت:

کليه امور

ماه

سال

سريال شناسنامه :

شماره سري وکالتنامه/معرفي

روزه ثبتي:
موارد خاص

شماره شناسنامه :

تاريخ تولد  :روز

:

شماره دفتر اسناد رسمي

نام پدر :

تاريخ يا مدت اعتبار

نامه
توضيحات ...............................................................................................

مشخصات گواهی سرمایه گذاری عادی پیوست شده

شماره سريال گواهي

تاريخ صدور

تعداد واردهاي سرمايهگذاري

ضمن تأئيد مندرجات فوق و مطابقت آن با رسيد ابطال وارد سرمايه گذاري ،متعهد مي گردد هرگونه تغييرات ارتمالي را سريعاً به مديريت
صندوق اطالع دهم

امضاء و مهرسرمایه گذار /نماينده

نماینده مدیر صندوق سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگي

شماره رسيد ابطال وارد سرمايه گذاري

امضههاء و مهههر نماينههده

نام شعبه /نمايندگي

مشخصات گواهي سرمايه گذاري ارائه شده صحيح بوده واز سرمايه گذار دريافت

کد شعب/نمايندگي

شد و در تاريخ ......./......./......ساعت  ....../.......دقيقه ........./....... :ثبت سيستم گرديد

نسخه اول  :مدير صندوق سرمايه گذاري

نسخه دوم  :سرمايه گذار محترم

مدير

تذکر مهم  :از سرمايه گذاران محترم درخواست مي گردد فرم رقوق قانوني سرمايه گذار به شماره  ........را از نماينده مدير دريافت نمايند.

نام پدر :

کد ملي/کد اقتصادي

شماره شناسنامه /ثبت :

