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اطالعات کلی صنذوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
گذاریهطتزنپیطتاسوِصٌذٍلیتاسزهایِتاسدراًذاسُوَچههحسَبهیضَد،در


سزهایِ
صٌذٍق
تاریخ1387/02/20تحتضوارُ ً 10600شدساسهاىتَرسٍاٍراقتْادارٍدرتاریخ 1390/07/27در
آٍریسزهایِاسسزهایِگذاراى


ّذفاستطىیلایيصٌذٍق،جوع
ادارُثثتضزوتْاتِثثترسیذُاست.
ٍ تطىیل سثذی اسداراییّای هالی ٍهذیزیت ایي سثذاست .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرد لثَل،
تالش هیضَد تیطتزیي تاسدّی هوىي ًصیة سزهایِگذاراى گزدد .تزای ًیل تِ ایي ّذف ،صٌذٍق
سزهایِگذاری

درسْام ،حك تمذم خزیذ سْام پذیزفتِ ضذُ در تَرس ،اٍراق تْادار تا درآهذثاتت ٍ  ...
هیًوایذ.هذتفعالیتصٌذٍقتِهَجةهادُ ()5اساسٌاهِ 3 ،سالاستوِتاتاریخ1395/07/26

توذیذگزدیذُاست.هزوشاصلیصٌذٍقتْزاى،خیاتاىوزینخاىسًذ،خیاتاىلائنهمامفزاّاًی،وَچِ
ًگیي،وَچِسیثا،پالنٍ1العضذُاست .
 
 -1-2اطالع رسانی 
ولیِاطالعاتهزتثطتافعالیتصٌذٍقپیطتاسهطاتكتاهادُ54اساسٌاهِدرتارًوایصٌذٍقتِآدرس
سیزدرجگزدیذُاست :

www.fundsite.emofid.com



 -2ارکان صنذوق سزمایهگذاری
صٌذٍقسزهایِگذاریپیطتاسوِاسایيتِتعذصٌذٍقًاهیذُهیضَداسارواىسیزتطىیلضذُاست :
مجمع صنذوق،اساجتواع دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِگذاری هوتاستطىیل هیضَد .دارًذگاى ٍاحذّای
سزهایِگذاریهوتاستِضزطیوِحذالل5درصذاسولٍاحذّایهوتاسرادراختیارداضتِتاضٌذ،اسحكرأی

درهجوعتزخَردارًذ.درتاریختزاسًاهِدارًذگاىٍاحذّایسزهایِگذاریهوتاسیوِدارایحكرأیتَدُاًذ
ضاهلاضخاظسیزاست:
ردیف



















نام دارنذگان واحذهای

تعذاد واحذهای ممتاس

درصذ واحذهای تحت

ممتاس

تحت تملک

تملک

  1ضزوتوارگشاریهفیذ 
  2رضااتزاّیویللعِحسي 
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مذیزصنذوق ،ضزوتوارگشاریهفیذاستوِدرتاریخ1373/09/23تاضوارٓثثتً109737شدهزجعثثت
ضزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُاستً.طاًیهذیزعثارتاستاستْزاى،خیاتاىحافظ،تي

تستایزاًیاى،پالن،206طثمِ.6
متولی صنذوق ،هتَلی صٌذٍق ،هؤسسِ حساتزسی ٍخذهات هذیزیت صذر(حساتذاراى رسوی) است وِ در
ًشدهزجعثثتضزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُ

تاریخ1373/10/29تِضوارُثثت  8341
استً.طاًیهتَلیعثارتستاستْزاى،هیذاىّفتتیز،رٍتزٍیتاًههلت،وَچِضیوی،پالنٍ،70احذ  .2

حسابزس صنذوق ،هؤسسِحساتزسیدشٍّوىاراى (حساتذاراىرسوی)استوِدرتاریخ1358/03/05تِ
ضوارُ ثثت 1970در ادارُ ثثت ضزوتْا ٍ هؤسسات غیزتجاری تْزاى تِ ثثت رسیذُ استً .طاًی حساتزس
عثارتستاستْزاى،تشرگزاًُیایص،تعذاسخیاتاىسزدارجٌگل،تشرگزاُآتطٌاساى،خیاتاىًطاطً،ثصوَچِسَم
غزتى،پالن .24






-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
صندوقمشتزک پیشتاسدرتاریخ :1315/05/31
تعدادسزمایهگذاران(حمیمیوحمولی)156:نفز 
مجموعواحدهایسزمایهگذاری,82,1:واحد 
خالصارسشداراییهایمتعلكبهدارندگانواحدهایسزمایهگذاری1218653822,8511:ریال
NAVابطال1486108645ریال 
NAVصدور148,568,10:ریال 
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-4تزکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 

صىعت

جمع

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش درصذ بٍ کل داراییُا

ریال

ریال

درصذ

محصًالت شیمیایی

8,019,152,437

8,489,872,342

6.9%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

769,010,511

610,711,044

0.5%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

11,429,983,460

13,152,360,897

10.7%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

15,190,516,822

14,243,365,431

11.6%

الستیک ي پالستیک

4,774,096,914

4,161,641,476

3.4%

مخابزات

11,028,025,384

13,445,580,185

10.9%

مًاد ي محصًالت داريیی

7,861,508,805

11,998,346,348

9.8%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

890,365,737

943,408,801

0.8%

خًدري ي ساخت قطعات

3,950,185,554

4,237,931,090

3.4%

خذمات فىی ي مُىذسی

3,031,245,603

2,931,248,850

2.4%

ماشیه آالت ي تجُیشات

3,145,596,443

2,866,598,249

2.3%

رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن

3,735,895,814

4,117,413,527

3.3%

سزمایٍ گذاریُا

4,166,216,435

3,693,165,415

3.0%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

944,870,582

1,673,797,552

1.4%

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

313,619,087

264,499,998

0.2%

سایز محصًالت کاوی غیزفلشی

464,544,365

514,005,889

0.4%

87,343,947,094 79,714,833,953
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