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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

تمدیدگردیدهاست.مرکزاصلیصندوقتهران،خیابانکریمخانزند،خیابانقائممقامفراهانی،کوچه
نگین،کوچهزیبا،پالک7واقعشدهاست .
 
 -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
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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

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
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صنعت

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها
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ریال

ریال

درصد

محصوالت شیمیایی

15,573,807,674

18,088,927,599

18.4%

استخراج کانه های فلزی

5,520,032,743

6,787,522,582

6.9%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

2,784,758,169

3,415,395,118

3.5%

فلزات اساسی

8,469,857,680

7,037,786,915

7.1%

استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز
اکتشاف

1,259,561,750

2,601,947,590

2.6%

بانکها و موسسات اعتباری

4,219,813,178

3,524,496,336

3.6%

الستیک و پالستیک

3,180,083,196

3,374,056,133

3.4%

مخابرات

10,356,431,151

12,385,706,008

12.6%

مواد و محصوالت دارویی

3,004,185,136

3,766,875,965

3.8%

واسطه گری های مالی و پولی

4,218,236,272

4,155,457,767

4.2%

711,498,486

888,363,696

0.9%

خودرو و ساخت قطعات

7,067,560,350

5,504,193,764

5.6%

ماشین آالت و دستگاههای برقی

1,027,568,839

872,536,253

0.9%

ماشین آالت و تجهیزات

559,446,763

661,076,794

0.7%

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

869,404,873

678,594,661

0.7%

سرمایه گذاریها

975,618,547

743,047,597

0.8%

سایر واسطه گریهای مالی

84,890,572

85,075,471

0.1%

69,882,755,379

74,571,060,249

75.6%

سیمان ،آهک و گچ

جمع

-8ترکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

