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


سرمایه
صندوق
تاریخ1387/02/20تحتشماره  10600نزدسازمانبورسواوراقبهادارودرتاریخ 1390/07/27در
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 3 ،سالاستکهتاتاریخ1395/07/26

تمدیدگردیدهاست.مرکزاصلیصندوقتهران،خیابانکریمخانزند،خیابانقائممقامفراهانی،کوچه
نگین،کوچهزیبا،پالک1واقعشدهاست .
 
 -1-2اطالع رسانی 
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقپیشتازمطابقباماده54اساسنامهدرتارنمایصندوقبهآدرس
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

  1شرکتکارگزاریمفید 
  2رضاابراهیمیقلعهحسن 
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مدیرصندوق ،شرکتکارگزاریمفیداستکهدرتاریخ1373/09/23باشمارةثبت109737نزدمرجعثبت
شرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمدیرعبارتاستازتهران،خیابانحافظ،بن

بستایرانیان،پالک،206طبقه.6
متولی صندوق ،متولی صندوق ،مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت صدر(حسابداران رسمی) است که در
ثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیده

تاریخ1373/10/29بهشمارهثبت  8341نزدمرجع 
است.نشانیمتولیعبارتستازتهران،میدانهفتتیر،روبرویبانکملت،کوچهشیمی،پالک،70واحد  .2

حسابرس صندوق ،مؤسسهحسابرسیدشوهمکاران (حسابدارانرسمی)استکهدرتاریخ1358/03/05به
شماره ثبت 1970در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس
عبارتستازتهران،بزرگراهنیایش،بعدازخیابانسردارجنگل،بزرگراهآبشناسان،خیاباننشاط،نبشکوچهسوم
غربى،پالک .24






-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقمشترک پیشتازدرتاریخ :1393/08/30
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)135:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری8,391:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری99,388,299,472:ریال
NAVابطال11,844,631ریال 
NAVصدور12,004,614:ریال 
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-4ترکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل
داراییها

ریال

ریال

درصد

محصوالت شیمیایی

15,994,674,652

16,797,472,199

16.8%

استخراج کانه های فلزی

5,595,255,520

6,566,933,016

6.6%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

2,784,758,169

3,257,386,239

3.2%

فلزات اساسی

8,469,854,775

6,772,517,373

6.8%

استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف

1,133,605,575

2,689,141,041

2.7%

بانکها و موسسات اعتباری

8,303,781,708

7,865,766,220

7.8%

الستیک و پالستیک

3,180,083,196

4,198,338,701

4.2%

1000536916

1054961686

1.1%

مخابرات

10,635,457,037

12,682,712,022

12.7%

مواد و محصوالت دارویی

3,525,353,294

4,411,238,520

4.4%

واسطه گری های مالی و پولی

5,904,205,236

6,417,603,109

6.4%

سیمان ،آهک و گچ

1,570,206,038

1,679,035,231

1.7%

خودرو و ساخت قطعات

7,061,653,951

6,589,977,376

6.6%

ماشین آالت و دستگاههای برقی

1,027,568,838

994,745,644

1.0%

ماشین آالت و تجهیزات

1,843,657,841

2,058,200,916

2.1%

سرمایه گذاریها

2,153,858,923

1,981,115,579

2.0%

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

457,864,459

531,711,800

0.5%

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

430,768,779

448,401,861

0.4%

سایر واسطه گریهای مالی

338,752,875

322,896,128

0.3%

81,411,897,782

87,320,154,661

87.1%

صنعت

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

جمع



باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

