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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
تاریخ1388/11/10تحت شماره 10762نزد 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  2،سال است.جهت ادامه فعالیت صندوق ،پس از
پایان سال مالی منتهی به ،1390/11/26این صندوق در تاریخ  1391/01/29تحت شماره  29051نزد اداره ثبت
شرکتها به ثبت رسید و در راستای اجرای ماده 28وبند6ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ،1384
مدت فعالیت صندوق تا تاریخ  1396/01/28تمدید گردیده است.مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان کریمخان
زند،ابتدای خیابان قائم مقام ،کوچه نگین ،کوچه زیبا،پالک  8واقع شده است.
 -1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مطابق با ماده  56اساسنامه 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

شرکت کارگزاری مفید

9.850

درصد واحدهای تحتتملک
ممتاز

1

%98.5

مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ  1395/04/15با شمارة ثبت  49740نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد
از چهارراه جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ نبش پدیدار شرقی پالک 45طبقه .7
متولی صندوق ،مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ  1375/03/28به شماره ثبت
 8977نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران ،خیابان
سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر،خیابان عربعلی  ،پالک،1واحد. 6

حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ  1381/01/14به شماره
ثبت  1124در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر بازرگانی به ثبت رسیده .نشانی
حسابرس عبارتست ازتهران -بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پالک  41ساختمان اداری پویا طبقه
 3واحد 8
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-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوق ممتاز در تاریخ : 1395/12/30
تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی) 278 :نفر
مجموع واحدهای سرمایه گذاری 35,230 :واحد
خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری247,573,513,092 :ریال
 NAVابطال  7,027,349 :ریال
 NAVصدور  7,116,593 :ریال
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-4ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت
محصوالت شیمیایی

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد به کل دارااییها

ریال

ریال

درصد

23,905,267,145 27,317,126,783

10.84%

استخراج کانه های فلزی

2,471,028,751

2,043,093,057

0.98%

فلزات اساسی

10,712,950,786 10,737,660,703

4.26%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

2,422,810,080

2,641,479,800

0.96%

مخابرات

34,532,047,751 42,903,264,618

17.03%

بانکها و موسسات اعتباری

20,409,063,680 15,913,625,336

6.32%

سایر واسطه گری های مالی

3,536,888,477

2,949,522,601

1.40%

سرمایه گذاریها

3,182,907,360

5,414,798,998

1.26%

خودرو و ساخت قطعات

8,815,158,602

10,655,142,802

3.50%

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

5,878,969,225

4,846,630,864

2.33%

مواد و محصوالت دارویی

22,513,350,652 26,787,182,538

10.63%

الستیک و پالستیک

6,279,017,662

6,256,991,461

2.49%

خدمات فنی و مهندسی

2,592,106,155

3,153,828,629

1.03%

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,774,391,676

1,830,184,998

0.70%

27,540,695,026 32,816,823,974

13.03%

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
ماشین آالت و تجهیزات
سایر محصوالت کانی غیرفلزی
جمع

535,927,965

523,165,021

0.21%

7,345,221,839

7,234,033,115

2.92%

600,228,307

574,409,319

0.24%

187,736,655,705 201,910,340,051

80.15%

با تشکر
حجت اله نصرتیان
مدیرعامل

