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(( گشارش عولکزز غٌسٍق سزهایِگذاری هطتزک عقیق تزای زٍرُ مالی  3هاِّ هٌتْی تِ )) 1394/03/06
تاریخچٍ :
غٌسٍق سزهایِگذاری هطتزک عقیق غٌسٍقی تا سزهایِ تاس زراًساسُ کَچک هحسَب هی ضَز کِ زر تارید  1389/12/07تحت
ضوارُ ً 10830شز ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار ٍ ضوار ُ ً 27048شز هزجع ثثت ضزکتّا ٍ هَسسات غیز تجاری استاى تْزاى
تِ ثثت رسیسُ است ّ .سف اس تطکیل ایي غٌسٍق ،جوع آٍری سزهایِ اس سزهایِ گذاراى ٍ تطکیل سثسی اس زارایی ّای هالی ٍ
هسیزیت ایي سثس است  .تا تَجِ تِ پذیزش ریسک هَرز قثَل ،تالش هی ضَز تیطتزیي تاسزّی هوکي ًع یة سزهایِ گذاراى
ٍ
گززز .تزای ًیل تِ ایي ّسف  ،غٌسٍق زر سْام ،حق تقسم ذزیس سْام پذیزفتِ ضسُ زر تَرس ،اٍراق تْازار تا زرآهس ثاتت
سپززُّای تاًکی ،سزهایِگذاری هی ًوایس .هست فعالیت غٌسٍق تِ هَجة هازُ  5اساسٌاهِ 2 ،سال است  .هزکش اغلی غٌسٍق
زر تْزاى ـ ذیاتاى ٍلیعػز ـ تاالتز اس هیززاهاز ـ کَچِ یشزاى پٌاُ ـ پالک  91ـ طثقِ ٍ 10اقع ضسُ ٍ غٌسٍق زارای ضعثِ
ًویتاضس.

ارکان صىذيق:
غٌسٍق سزهایِگذاری هطتزک عقیق کِ اس ایي تِ تعس غٌسٍق ًاهیسُ هی ضَز اس ارکاى سیز تطکیل ضسُ است :
مجمع صىذيق ؛ اس اجتواع زارًسگاى ٍاحسّای سزها یِگذاری هوتاس تطکیل هی ضَز .زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری
هوتاس تِ ضزطی کِ حساقل  5زرغس اس کل ٍاحسّای هوتاس را زر اذتیار زاضتِ تاضٌس ،اس حق رأی زر هجوع تزذَرزارًس  .زر
تارید تزاسًاهِ زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری هوتاسی کِ زارای حق رأی تَزُ اًس ضاهل اضراظ سیز است :
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مذیز صىذيق ؛ ضزکت کارگشاری آگاُ (سْاهی ذاظ ) کِ زر تارید  84/06/17تِ ضوارُ  6252زر ازارُ ثثت ضزکتّای
ساری تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی هسیز عثارت است اس ذیاتاى ٍلیعػز ـ تاالتز اس هیززاهاز ـ کَچِ یشزاى پٌاُ ـ پالک  91ـ
طثقِ . 10
متًلی صىذيق ضزکت هطاٍر سزهایِگذاری ًیکی گستز است کِ زر تارید  1390/03/11تا ضوارُ ثثت ً 405706شز
هزجع ثثت ضزکت ّای تْزاى تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی هتَلی عثارت است تْزاى -ضْزک غزب – تلَار فزحشازی تلَار
زریا جٌة ذیاتاى سعسی پالک 240طثقِ2
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ضامه صىذيق ؛  :ضزکت گزٍُ اقتػازی ساتیي تِ عٌَاى ضاهي اٍل کِ زر تارید  1388/08/19تا ضوارُ ثثت ً 362759شز
هزجع ثثت ضزکتّای ضْزستاى تْز اى تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی ضاهي اٍل عثارتست اس  :تْزاى ،هیساى آرصاًتیي ،ذثاتاى
ساگزسً ،ثص ذیاتاى  ، 27طثقِ زٍمٍ ،احس پٌجن .
تاًک ساهاى تِ عٌَاى ضاهي زٍم کِ زر تارید  1381/06/07تا ضوارُ ثثت ً 154444شز هزجع ثثت ضزکتّای ضْزستاى
تْزاى تِ ثثت رسیسُ استً .طاىی ضاهي زٍم عثارتست اس :خ ٍلیعػز ًزسیسُ تِ پل پارک ٍی ًثص کَچِ تزکص زٍس
حسابزس صىذيق هَسسة حساتزسی آسهَزگاى است کِ زر تارید  1369/11/28تِ ضوارُ ثثت ً 4684شز هزجع ثثت
ضزکتّای ضْزستاى تْزاى تِ ثثت رسیسُ استً .طاًی حساتزس عثارتست اس :تْزاى ،ذیاتاى کزینخاى سًس ،ذیاتاى زکتز
عضسی (آتاى جٌَتی) ،ضوارُ 52ـ طثقِ .2
اطالعات سزمایٍگذاري صىذيق در تاریخ 1394/03/06
خالص ارزش روز داراییها  291,521,238,634ریال
تعذاد ياحذَای سزمای گذاری ممتاس  1,000ياحذ
تعذاد کل ياحذَای سزمایٍ گذاری  64,800ياحذ
تعذاد داروذگان ياحذَای سزمایٍ گذاری
اشخاص حقًقی  9ي اشخاص حقیقی 683
وسبت سزمایٍ تامیه شذٌ تًسط اشخاص حقیقی  92درصذ
ارسش اسمی َز ياحذ سزمایٍ گذاری  1,000,000ریال
وزخ صذير ي ابطال َز ياحذ سزمایٍ گذاری در تاریخ گشارش
4,553,398ریال ي  4,498,784ریال

باسدَی صىذيق طی ديرٌ  1393/12/07تا 1394/03/06
غٌسٍق عقیق طی زٍرُ هذکَر هَفق تِ کسة تاسزّی ( )2.85زرغسی گززیسُ است .

هقایسِ تاسزُ غٌسٍق:
باسدٌ صىذيق

شاخص صىذيقَا

شاخص باسار

یك َفتٍ اخیز

-0.45

--

-0.47

یك ماٌ اخیز

-3.06

--

-3.32

سٍ ماٌ اخیز

5.13

--

-1.01

یكسال اخیر

-11.80

--

-16.81
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هقایسِ رًٍس تاسزُ ی غٌسٍق ٍ ضاذع:

تزکیب زاراییّای غٌسٍق:
پزتفًی سُام

72.59

سایز

27.41

تعذاد سُام مًجًد در صىذيق

24
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میساى تَسیع ضسگی سْام زر سثس زاراییّای غٌسٍق:

