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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
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 :
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
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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
صندوق ممتاز در تاریخ : 3114/31/13
تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی) 183 :نفر
مجموع واحدهای سرمایه گذاری 831318 :واحد
خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری 148188113141341 :ریال
 NAVابطال  814481434 :ریال
 NAVصدور  818141143 :ریال
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-4ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت
1394.03.31
خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد

صنعت

ريال

ريال

درصد

محصوالت شیمیايی

33,883,341,702

33,756,091,274

12.04%

استخراج کانه های فلزی

2,191,779,162

3,322,759,099

0.78%

فلزات اساسی

10,726,886,331

16,284,464,205

3.81%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

16,104,682,047

15,932,716,110

5.72%

مخابرات

31,225,836,863

34,906,278,596

11.10%

0

0

0.00%

واسطه گری های مالی و پولی
استخراج نفت و گاز خام

4,024,067,934

3,193,729,958

1.43%

بانکها و موسسات اعتباری

70,156,267,151

68,531,000,442

24.93%

ساير واسطه گری های مالی

3,264,805,862

2,443,627,436

1.16%

سرمايه گذاريها

11,867,930,368

12,972,080,018

4.22%

خودرو و ساخت قطعات

16,604,968,393

17,384,427,517

5.90%

رايانه و فعالیت های وابسته به آن

1,802,698,428

1,675,490,371

0.64%

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

5,352,797,049

5,656,108,417

1.90%

مواد و محصوالت دارويی

18,718,197,361

14,365,387,727

6.65%

سیمان،آهک و گچ

1,928,077,293

3,114,544,682

0.69%

الستیک و پالستیک

7,364,317,206

7,364,317,206

2.62%

خدمات فنی و مهندسی

3,503,573,400

4,307,332,393

1.25%

محصوالت غذايی و آشامیدنی به جز قند و شکر

1,988,327,390

2,507,318,878

0.71%

انبوه سازی ،امالک و مستغالت

1,495,237,739

1,813,705,938

0.53%

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

1,140,110,290

1,153,981,224

0.41%

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

741,045,480

1,183,682,714

0.26%

ماشین آالت و تجهیزات

7,552,652,952

7,430,445,378

0.26%

جمع

251,637,600,401

259,299,489,583

87.01%

با تشکر
هادی مهری
مدیرعامل

