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اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
گذاریمشترکپیشتازکهصندوقیباسرمایهبازدراندازهکوچکمحسوبمیشود،در


سرمایه
صندوق
تاریخ7831/20/02تحتشماره  72622نزدسازمانبورسواوراقبهادارودرتاریخ 7832/21/01در
آوریسرمایهازسرمایهگذاران


هدفازتشکیلاینصندوق،جمع
ادارهثبتشرکتهابهثبترسیدهاست.
و تشکیل سبدی ازداراییهای مالی ومدیریت این سبداست .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول،
تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق
سرمایهگذاری

درسهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس ،اوراق بهادار با درآمدثابت و  ...
مینماید.مدتفعالیتصندوقبهموجبماده ()5اساسنامه 8 ،سالاستکهتاتاریخ7835/21/06

تمدید گردیده است.مرکزاصلی صندوقتهران ،خیابانحافظ ،بن بست ایرانیان ،پالک  ،026طبقه 6
واقعشدهوصندوقدارای78شعبهاست .
 
 -1-2اطالع رسانی 
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقپیشتازمطابقباماده55اساسنامهدرتارنمایصندوقبهآدرس
زیردرجگردیدهاست :

www.fundsite.emofid.com



 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوقسرمایهگذاریپیشتازکهازاینبهبعدصندوقنامیدهمیشودازارکانزیرتشکیلشدهاست :
مجمع صندوق،ازاجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازتشکیل میشود .دارندگان واحدهای
سرمایهگذاریممتازبهشرطیکهحداقل5درصدازکلواحدهایممتازرادراختیارداشتهباشند،ازحقرأی

درمجمعبرخوردارند.درتاریخترازنامهدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازیکهدارایحقرأیبودهاند
شاملاشخاصزیراست:




















ردیف

نام دارندگان واحدهای

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت

ممتاز

تحت تملک

تملک

  7شرکتکارگزاریمفید 
  0رضاابراهیمیقلعهحسن 

 352
 52




 %35
 %5
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مدیرصندوق ،شرکتکارگزاریمفیداستکهدرتاریخ7818/23/08باشمارةثبت723181نزدمرجعثبت
شرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمدیرعبارتاستازتهران،خیابانحافظ،بن

بستایرانیان،پالک،026طبقه.6
متولی صندوق ،متولی صندوق ،مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت صدر(حسابداران رسمی) است که در
نزدمرجعثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیده

تاریخ7818/72/03بهشمارهثبت  3857
است.نشانیمتولیعبارتستازتهران،میدانهفتتیر،روبرویبانکملت،کوچهشیمی،پالک،12واحد  .0
ضامن صندوق ،شرکتکارگزاریمفیداستکهدرتاریخ 7818/23/08باشمارةثبت  723181نزدمرجع
ثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمدیرعبارتاستازتهران،خیابانحافظ،

بنبستایرانیان،پالک،026طبقه .6
حسابرس صندوق ،مؤسسهحسابرسیدشوهمکاران (حسابدارانرسمی)استکهدرتاریخ7853/28/25به
شماره ثبت 7312در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس
عبارتستازتهران،بزرگراهنیایش،بعدازخیابانسردارجنگل،بزرگراهآبشناسان،خیاباننشاط،نبشکوچهسوم
غربى،پالک .05









-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقمشترک پیشتازدرتاریخ :3111/20/13
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)310:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری1281:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری321,233,222,220ریال
NAVابطال33.111.616ریال 
NAVصدور33.022.001:ریال 
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-4ترکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 
خالص ارزش
فروش

بهای تمام شده

ریال

ریال

محصوالتشیمیایی

21, 0 17,931,583

17,792,898,24 1

استخراجکانههایفلزی

9,22 0,482,828

5,377,845,681

فلزاتاساسی

8,783,193,796

8,469,857,678

شرکتهایچندرشتهایصنعتی

3,713,725,507

3,219,714, 056

فراوردههاینفتی،ککوسوخت
هستهای

696,379,750

725,760, 135

استخراجنفتوگازخام

3,205, 076,864

1,385,517,925

مخابرات

1 1,82 0,787,529

1 0,954,507,529

سیمان،آهکوگچ

1,374,9 05,132

889,373,1 06

بانکهاوموسساتاعتباری

4, 07 0,355,233

4,219,813,178

موادومحصوالتدارویی

4,74 0,4 07,577

3,235,454,164

گریهایمالیوپولی
واسطه 


7,966,472,703

5,805,347,81 1

خودرووساختقطعات

 5,892,733,34 0

6,183,07 0,515

الستیکوپالستیک

1,851,192,614

1,745,795,931

سایرمحصوالتکانیغیرفلزی

880,347,045

1,449, 0 08,12 0

سرمایهگذاریها

753,167,913

995,854,16 0

ماشینآالتوتجهیزات

177,158,09 0

182,181, 1 18

جمع

86,164,317,504

72,631,999,348

صنعت

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

درصد
به کل
دارییها

80.3%

