"الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي"
صندوق مشترك للتوظيف في األوراق المالية من صنف األسهم
خاضع ألحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد  38لسنة  1002المؤرخ في  12جويلية  1002كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الالحقة والنصوص التطبيقية
ترخيص هيئة السوق المالية عدد  1021-00بتاريخ  21أفريل 1021
تأشيرة هيئة السوق المالية عدد  0806 -13بتاريخ 2013/01/25
صدرت النشرة القانونيّة بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد  09بتاريخ 2013/01/19
الـــعنـــــــوان :نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 2008-تونس
المبلغ األصلي 200 000 :دينار مقسم إلى  20 000حصة بقيمة أصليّة تساوي 20دنانير
الـــبــاعـثــون :البنك التونسي الكويتي،
و شركة االستشارة و الوساطة المالية
الـمـتـصــرف :شركة االستشارة و الوساطة المالية
الـمودع لـديـه :البنك التونسي الكويتي
الـمـوزعـــون :البنك التونسي الكويتي
شركة االستشارة و الوساطة المالية

بطــاقـة اكتتــاب
إنني (نحن) الممضي(الممضون) أسفله ( االسم و اللقب أو اإلسم االجتماعي) ........................................................
.......................................................................................................................................................
وثيقة الهوية أو رقم السجل التجاري...........................................................................................................
المتصرف )المتص ّرفون( لحساب  ...................................................بصفة ..................................................
الجنسية...............................................السن....................................الجنس) :(1ذكر □ أنثى □ ...................
المهنة............................................................................................................................................. :
العنوان .............................................................................................................................................
أكتتب )نكتتب( في )بلسان القلم( .......................................حصة بقيمة أصلية  ....................................لكل حصة
بتاريخ  ............................مما يوافق مبلغ  .......................................................................................دينار.
و بمقتضى ما تقدم أدفع(ندفع) مبلغ ) بلسان القلم( ....................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................دينار):(1
□ نقدا
□ بواسطة صك عدد  ...........................مسحوب على بنك  ............................فرع ............................
□ بتحويل بنكي بتاريخ  ...............................من حسابي(نا) عدد ..........................................................
المفتوح بـ  .................................فرع .............................................................................................
أصرح ) نصرّح( بأنني (نا) تسلمت(نا) نسخة من النظام الداخلي و من نشرية اإلصدار للصندوق المشترك للتوظيف عالم الطموح
االيجابي و اطلعت(نا) على محتواها .و على هذا األساس أطلب (نطلب) االكتتاب في عدد الحصص المذكورة أعاله .مع العلم أن
عمليّة االكتتاب هذه ال تعني التخلي عن حقي(نا) للجوء لكل الوسائل لتعويض أ ّ
ي ضرر ناتج عن نشر معلومات ناقصة أو خاطئة أو
سهو عن معلومات من شأن نشرها التأثير على قراري(نا) في االكتتاب.
حرر في نظيرين و تسلمت (نا) واحدا منها والثاني يستعمل كجذع
بتونس في...........................................على الساعة..........................
اإلمضـــــــاء)(2

( )2ضع العالمة في المكان المناسب
( )1أضف بخط اليد و قبل اإلمضاء "اطلعت عليه و وافقت"

