گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
دوره مالی سه ماهه
منتهی به 9313.33.39

تاریختهیهگزارش9313.3..52:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
دوره مالی سه ماهه منتهی به 9313.33.39

 -1اطالعات کلی صندوق
-1-1

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در
تاریخ0311/00/01تحت 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 ،0331/00/10این صندوق در تاریخ  0330/10/13تحت شماره  13150نزد اداره ثبت
شرکتها به ثبت رسید و در راستای اجرای ماده 11وبند0ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ،0311
مدت فعالیت صندوق تا تاریخ  0330/10/11تمدید 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  0373/13/13با شمارة ثبت  013737نزد 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 0373/01/13
به شماره ثبت  1310در 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  0311/01/11به شماره ثبت  01310نزدمرجع
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  0351/13/15به
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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-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقممتازدرتاریخ :3111/31/13
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)491:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری44.464:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری449,916334,393 :ریال
NAVابطال4.413.444:ریال 
NAVصدور4.466.336:ریال 
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-4ترکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 


صنعت
محصوالت شیمیایی
استخراج کانه های فلزی
فلزات اساسی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
مخابرات
استخراج نفت و گاز خام
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه گری های مالی
سرمایه گذاریها
خودرو و ساخت قطعات
فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای
مواد و محصوالت دارویی
سیمان،آهک و گچ
الستیک و پالستیک
سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ماشین آالت و دستگاههای برقی
ماشین آالت و تجهیزات
جمع


خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد به کل داراییها

ریال

ریال

درصد

36,574,111,873
16,713,114,003
24,841,278,162
24,577,774,355
29,124,977,526
8,763,819,789
6,298,910,323
19,740,153,251
1,507,384,248
11,683,625,521
1,528,365,606
12,523,735,702
2,129,849,004
5,224,818,283
834,325,530
581,530,833
175,871,467
202,823,645,476

30,808,702,834
12,195,255,498
25,821,222,624
16,847,541,534
25,520,978,451
4,910,538,989
6,960,847,427
15,991,025,448
1,946,599,971
12,745,266,025
1,720,320,321
9,292,223,012
1,735,353,156
5,046,068,516
1,452,123,417
567,999,678
182,181,118
173,744,248,019

14.49%
6.62%
9.84%
9.74%
11.54%
3.47%
2.50%
7.82%
0.60%
4.63%
0.61%
4.96%
0.84%
2.07%
0.33%
0.23%
0.07%
80.36%
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