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 -1اطالعات کلی صندوق
-1-1

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در
تاریخ0811/00/01تحت شماره 01701نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.هدف از تشکیل این صندوق ،
جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است .با توجه پذیرش
ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف،
صندوق در سهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و  .....سرمایهگذاری
مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه  1،سال است.جهت ادامه فعالیت صندوق ،پس از
پایان سال مالی منتهی به ،0831/00/10این صندوق در تاریخ  0830/10/13تحت شماره  13150نزد اداره ثبت
شرکتها به ثبت رسید و در راستای اجرای ماده 11وبند0ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ،0811
مدت فعالیت صندوق تا تاریخ  0838/10/11تمدید گردیده است.مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان کریمخان
زند،ابتدای خیابان قائم مقام ،کوچه نگین ،کوچه زیبا،پالک یک واقع شده وصندوق دارای01شعبه است.

 -0-1اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مطابق با ماده  50اساسنامه در تارنمای
صندوق به آدرس  www.momtazfund.comدرج گردیده است .

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز از ارکان زیر تشکیل شده است :
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مجمع صندوق سرمایهگذاری ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان
واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از
حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق
رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحتتملک

درصد واحدهای تحتتملک

0

شرکت کارگزاری مفید

75151

%7155

1

شرکتسرمایهگذاریسایپا(سهامیعام)

15111

%11

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  0878/13/18با شمارة ثبت  013787نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ ابتدای خیابان قائم مقام
فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا پالک.0
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) است که در سال 0878/01/13
به شماره ثبت  1810در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی متولی عبارتست از
تهران 5میدان هفت تیر ،روبروی بانک ملت ،کوچه شیمی ،پالک  ،71واحد .1
ضامن صندوق ،شرکت سرمایه گذاری سایپا است که در تاریخ  0811/01/11به شماره ثبت  01810نزدمرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی ضامن عبارتست از تهران  ،بلوار میرداماد ،
خیابان نفت شمالی  ،نبش کوچه پنجم  ،ساختمان سایان شماره  ،05طبقه  0و . 7
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی ) است که در تاریخ  0851/18/15به
شماره ثبت  0371نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی حسابرس عبارتست
از تهران ،بزرگرا ه نیایش ،بعد از تقاطع سردار جنگل ،ابتدای آبشناسان  ،خیابان نشاط  ،نبش کوچه سوم غربی ،
پالک 11
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-8خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقممتازدرتاریخ :2929/29/92
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)142:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری429211:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری929919999219394 :ریال
NAVابطال193,99149:ریال 
NAVصدور192199425:ریال 

صندوقممتازدرتاریخ :2922/29/92
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)199:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری1995,,:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری292959395399159 :ریال
NAVابطال992349139:ریال 
NAVصدور999939599:ریال 


