(( گشارش عولىزز غٌسٍق سزهایِگذاری هطتزن عمیك تزای زٍرُ هالی سِ هاِّ هٌتْی تِ )) 1395/03/06
تاریخچٍ :
غٌسٍق سزهایِگذاری هطتزن عمیك غٌسٍلی تا سزهایِ تاس زراًساسُ وَچه هحسَب هی ضَز وِ زر تارید  1389/12/07تحت
ضوارُ ً 10830شز ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار ٍ ضوا رُ ً 27048شز هزجع ثثت ضزوتّا ٍ هَسسات غیز تجاری استاى تْزاى
تِ ثثت رسیسُ است ّ .سف اس تطىیل ایي غٌسٍق ،جوع آٍری سزهایِ اس سزهایِ گذاراى ٍ تطىیل سثسی اس زاراییّای هالی ٍ
هسیزیت ایي سثس است  .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرز لثَل ،تالش هی ضَز تیطتزیي تاسزّی هوىي ى غیة سزهایِ گذاراى
ٍ
گززز .تزای ًیل تِ ایي ّسف  ،غٌسٍق زر سْام ،حك تمسم ذزیس سْام پذیزفتِ ضسُ زر تَرس ،اٍراق تْازار تا زرآهس ثاتت
 5اساسٌاهِ 2 ،سال است وِ تزاساس
سپززُّای تاًىی ،سزهایِگذاری هی ًوایس .هست فعالیت غٌسٍق تِ هَجة هازُ
غَرتجلسِ هجوع هَرخ  1394/11/28هست فعالیت غٌسٍق تِ هست سِ سال زیگز توسیس گززیس  .هزوش اغلی غٌسٍق زر تْزاى
ـ ذیاتاى ٍلیعػز ـ تاالتز اس هیززاهاز ـ وَچِ یشزاى پٌاُ ـ پالن  91ـ طثمِ ٍ 10الع ضسُ ٍ غٌسٍق زارای ضعثِ ًوی تاضس.

ارکان صىذيق:
غٌسٍق سزهایِگذاری هطتزن عمیك وِ اس ایي تِ تعس غيزٍق ًاهیسُ هی ضَز اس ارواى سیز تطىیل ضسُ است :
مجمع صىذيق ؛ اس اجتواع زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری هوتاس تطىیل هی ضَز .زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری
هوتاس تِ ضزطی وِ حسالل  5زرغس اس ول ٍاحسّای هوتاس را زر اذتیار زاضتِ تاضٌس ،اس حك رأی زر هجوع تزذَرزارًس  .زر
تارید تزاسًاهِ زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری هوتاسی وِ زارای حك رأی تَزُ اًس ضاهل اضراظ سیز است :
وام داروذگان

تعذاد ياحذَاي

درصذ ياحذَاي

ياحذَاي ممتاس

ممتاس تحت تملك

تحت تملك

ضزوت سْن یاساى تْساز
ضزوت وارگشاری آگاُ
گزٍُ التػاز ساتیي
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مذیز صىذيق ؛ ضزوت وارگشاری آگاُ (سْاهی ذاظ ) وِ زر تارید  84/06/17تِ ضوارُ  6252زر ازارُ ثثت ضزوتّای
ساری تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی هسیز عثارت است اس ذیاتاى ٍلیعػز ـ تاالتز اس هیززاهاز ـ وَچِ یشزاى پٌاُ ـ پالن  91ـ
طثمِ . 10
متًلی صىذيق ضزوت هطاٍر سزهایِگذاری ًیىی گستز است وِ زر تارید  1390/03/11تا ضوارُ ثثت ً 405706شز
هزجع ثثت ضزوتّای تْزاى تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی هتَلی عثارت است تْزاى -ضْزن غزب – تلَار فزحشازی تلَار
زریا جٌة ذیاتاى سعسی پالن 240طثمِ2
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ضامه صىذيق ؛  :ضزوت گزٍُ التػازی ساتیي تِ عٌَاى ضاهي اٍل وِ زر تارید  1388/08/19تا ضوارُ ثثت ً 362759شز
هزجع ثثت ضزوتّای ضْزستاى تْزاى تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی ضاهي اٍل عثارتست اس  :تْزاى ،هیساى آرصاًتیي ،ذثاتاى
ساگزسً ،ثص ذیاتاى  ، 27طثمِ زٍمٍ ،احس پٌجن .
تاًه ساهاى تِ عٌَاى ضاهي زٍم وِ زر تارید  1381/06/07تا ضوارُ ثثت ً 154444شز هزجع ثثت ضزوتّای ضْزستاى
تْزاى تِ ثثت رسیسُ استً .طاًی ضاهي زٍم عثارتست اس :خ ٍلیعػز ًزسیسُ تِ پل پارن ٍی ًثص وَچِ تزوص زٍس
حسابزس صىذيق هَسسة حساتزسی تْزاز هطار است وِ زر تارید  1377/03/06تِ ضوارُ ثثت ً 13898شز هزجع ثثت
ضزوتّای ضْزستاى تْزاى تِ ثثت رسیسُ است ً .طاًی حساتزس عثارتست اس  :ذیاتاى هطْزی ،ذیاتاى فجز ،تعس اس تیوارستاى
جن ،پالن .27
اطالعات سزمایٍگذاري صىذيق در تاریخ 1395/03/06

خالص ارزش روز داراییها ٢٢٨,٦٠٨,١٢٢,٩٠٤ریال
تعساز ٍاحسّای سزهای گذاری هوتاس ٍ: 1,000احس
تعساز ول ٍاحسّای سزهایِ گذاری ٍ 39،450:احس
تعساز زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری :
اضراظ حمَلی  ٍ 6اضراظ حمیمی 469
ًسثت سزهایِ تاهیي ضسُ تَسط اضراظ حمیمی  93:زرغس
ارسش اسوی ّز ٍاحس سزهایِ گذاری : 1,000,000ریال
ًزخ غسٍر ٍ اتطال ّز ٍاحس سزهایِ گذاری زر تارید گشارش :
 5,876,268ریال ٍ 5,794,882ریال
ضزح

تعساز

هثلغ-ریال

ذالع زاراییّا (ٍاحس سزهایِگذاری) اٍل زٍرُ

45,275

231,160,405,559

ٍاحسّای سزهایِگذاری غازر ضسُ طی زٍرُ

1,752

1,752,000,000

ٍاحسّای سزهایِگذاری اتطال ضسُ طی زٍرُ

)(7,577

)(7,577,000,000

تعسیالت

39,450

)(26,282,091,625

سَز (سیاى) ذالع زٍرُ
ذالع زاراییّا (ٍاحس سزهایِگذاری) پایاى زٍرُ
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29,554,808,970
228,608,122,904
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باسدَی صىذيق طی ديرٌ  1394/12/07تا 1395/03/06
غٌسٍق عمیك طی زٍرُ هذوَر هَفك تِ وسة تاسزّی  13.50زرغسی گززیسُ است.

همایسِ تاسزُ غٌسٍق:
تاسزُ غٌسٍق

ضاذع غٌسٍقّا

ضاذع تاسار

یه ّفتِ اذیز

2.90

--

0.58

یه هاُ اذیز

-1.42

--

-1.97

سِ هاُ اذیز

13.50

--

-1.27

یىسال اذیز

28.81

--

21.22

همایسِ رًٍس تاسزُ ی غٌسٍق ٍ ضاذع:
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تزنیب زاراییُ ا ی غٌسٍق:
پزتفَی سْام

90.17

سایز

9.83

تعساز سْام هَجَز زر غٌسٍق
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میساى تَسیع ضسيی سْام زر سثس زاراییّای غٌسٍق:
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