گزارش عملکرد
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تاریختهیهگزارش9314.19.11:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
دوره مالی دوازده ماهه منتهی به 2323.29.92

 -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  0830/10/11تمدید گردیده است.مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان کریمخان
زند،ابتدای خیابان قائم مقام ،کوچه نگین ،کوچه زیبا،پالک یک واقع شده 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

درصد سهام ممتاز

درصد واحدهای تحتتملک

ممتاز تحتتملک
0

شرکت کارگزاری مفید

75151

08

7،51

1

شرکتسرمایهگذاریسایپا(سهامیعام)

15111

08

4

050،8

788

7051

جمع

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
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ  0810/10/01به شماره
ثبت  0011در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر بازرگانی به ثبت رسیده .نشانی
حسابرس عبارتست ازاصفهان  ،خ شیخ صدوقی جنوبی ،کوچه پنجم ، ،پالک .01
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-8خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوق ممتاز در تاریخ : 2323/29/92
تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی) 333 :نفر
مجموع واحدهای سرمایه گذاری 42.132 :واحد
خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری953،381،239،313 :ریال
 NAVابطال 1،429،353 :ریال
 NAVصدور  1،433،125 :ریال
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-4ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت
صنعت

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

استخراج کانه های فلزی

77500,58،15710

705000500157،،

4.5%

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

,50185،145410

،5،07500،5117

2.0%

بانکها و موسسات اعتباری

475،,15007541,

415,8050775011

17.3%

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

7570,5700517،

757085,005701

0.4%

خودرو و ساخت قطعات

7058015،405704

77517757405,،7

4.3%

سایر واسطه گریهای مالی

0544,570154,7

05007548854,0

1.1%

سرمایه گذاریها

15170500,507,

7577058،05081

2.4%

سیمان 5آهک و گچ

,57745،445707

05،0،58،7517،

0.9%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

7,54405007570،

7,5،،7574،5077

5.0%

فلزات اساسی

0,5807510,578،

7,5,77507،5,71

4.9%

الستیک و پالستیک

1510758,0501,

1511057485700

2.8%

ماشین آالت و تجهیزات

754,0501,5180

758،054405780

2.2%

محصوالت شیمیایی

,4500050005،,4

,,5087507,5,08

12.4%

مخابرات

,050885,,,5080

,751،75،075,,0

13.5%

مواد و محصوالت دارویی

745،415017510،

7057،,507751،7

6.7%

فراورده های نفتی 5کک و سوخت هسته ای

004540757،7

00850105010

0.4%

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

0541850015,44

05،8750085700

0.9%

محصوالت غذائی و آشامیدنی به جز قند و شکر

05،815,705010

05877578،5,70

0.7%

انبوه سازی 5امالك و مستغالت

75800507754،0

0715،705،70

0.4%

228,292,442,407

226,135,319,534

82.8%

جمع

درصد به کل دارییها

با تشکر
هادی مهری
مدیرعامل

