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 به نام خدا

 6گذاری آتيه طرح صندوق سرمايهدر گذاری سرمايهاطالعيه 

 (ويژه همکاران فراب)

 

 رسد:به طور خالصه به اطالع می 6گذاری آتیه شرایط شرکت در طرح سرمایه

 

  در نظر گرفته شده است. درصدو دو(  )بیست 22این طرح سود مشارکت در 

 شود.انجام می پرداخت سود علی الحساب به صورت روز شمار 

 شود.پرداخت سود به صورت ماهانه انجام می 

 .در دو ماه اول امکان برداشت وجه وجود ندارد 

 .بعد از دو ماه امکان کم و زیاد کردن مبلغ با همان درصد اولیه وجود دارد 

  ماه تقویمی انجام خواهد شد. یک در مدتحداکثر  ،گذاربعد از اعالم کتبی سرمایهعودت وجه 

  کند.تضمین میدر سررسید گذاری را پرداخت اصل و سود سرمایهبه صورت جداگانه شرکت تجارت و سرمایه 

  سانیمحاسبه و به حساب کسال مطابق قرارداد مشارکت مدنی با این شرکت، سود قطعی بر مبنای عملکرد شرکت یک در پایان 

 .شودمیر طرح حضور داشته باشند واریز که تا آن تاریخ د

 

 :نکات مهم
 تغییر دهند.  6طرح خود به آتیه  تواننددر صورت تمایل می اندتیه مشارکت کردههای قبلی آافرادی که در دوره 

 شوند و با ورود به ایننمی سود قطعیگذاری انتخاب نمایند مشمول تر از یک سال را برای سرمایههای کوتاهکسانی که دوره 

 اند که منافع سود قطعی از طرف آنها به نفع شرکت صلح گردد.گذاری پذیرفتهسرمایه

 مقدور استمجموعه گروه فراب  گذاری در این طرح صرفاً برای همکارانسرمایه. 

 ًگذار است و هر گونه تغییر باید به صورت کتبی شماره اعالمی سرمایهبر اساس فرم کتبی و  واریزی به حساب متقاضی صرفا

 اعالم شود.

 باشد.و با اولویت واریز وجه می 9911در این طرح صرفاً تا پایان سال  گذاریسرمایه 

  



 6گذاری آتیه طرح صندوق سرمایه 3 از 2 صفحه

 

 

 

12/081/99 اطالعيه شماره:  

32/21/9139 تاريخ:  

  

 
 

 

 توسط همکار "6گذاری در صندوق سرمایه آتیه سرمایهدرخواست " 2تکمیل فرم شماره  -9

 بشرح زیر: توسعه تجارت الکترونیک نیک رایهای شرکت واریز سپرده مورد نظر همکار به یکی از حساب -2

  5665155665: شماره حساب    ملتبانک 

  650120000000005885957665    : شماره شبا    ملتبانک 

  الکترونیک نیک رایتجارت  توسعه ر شرکتمستقر د ملتبانک دستگاه پوز 

 بانکی همراه با اصل فرم تکمیل شده به این شرکت.رسید ارسال  -9

 تماس بگیرند:9991داخلی  باغبانآقای توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با همکاران گرامی می ، 
   :66116911یا    66916219تلفن تماس از خارج گروه 

  : پست الکترونیکیinfo@boorsika.com 

 :6واحد ، 99 کوچه دوم الف، پالكبیستون،  میدان فاطمی، خیابان آدرس 

 

  الکترونيک نيک رآیتجارت  توسعه شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6گذاری آتیه طرح صندوق سرمایه 3 از 3 صفحه

 

 

 

12/081/99 اطالعيه شماره:  

32/21/9139 تاريخ:  

  

 
  

2فرم شماره    

 6 تیهآ گذاریسرمایهصندوق طرح در  گذاریرمایهدرخواست س
 

 

 :الکترونيک نيک رایتجارت توسعه به شركت 

 

 ،..........شماره پرسنلي: .............................دارای ................  .................................................  فرزند ............نجانب ........................يا

ال جهت مشاركت ير.... ..........................................................................  (به حروف) ريال............................... ........عدد( .......بلغ: )بهم

....... ماهه به ...الحساب در مقطع/مقاطع ..................... ماه و دريافت سود علي...به مدت ......... ، 6يهآتگذاری صندوق سرمايهدر طرح 

 .كه به پيوست ارايه شده است ،امپرداخت نموده توسعه تجارت الکترونيک نيک رآیحساب شركت 

 

 .................................. شعبه ................. تاريخ ...................... بانک ................................... / رسيد پرداخت اينترنتيشماره فيش واريزی

 

 خ و امضا:تاري

 

 

 لطفا اطالعات زير تكميل گردد:

 ..........................  .......................................... کد ملی: ..................................شناسنامه: .............شماره 

 .....................................................................................................................................ل شخصی: يميا

 ............................ تلفن داخلی: ............................................................................ ت:يشركت محل فعال

 ..........................................................: ............................................................. تلفن همراه: ثابتتلفن 

 ...............آدرس محل سکونت: .............................................................................................................

 

  

  توسعه تجارت الکترونیک نیک رایشركت 

 


