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اطالعات کلی صندوق
تاریخچه تاسیس صندوق
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالی يکم كه صندوقی با سرمايه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ،درتاريخ  3166/12/31تحت
شماره  33716نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل اين صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران
و تشکیل سبدي از دارايیهاي مالی و مديريت اين سبد است .با توجه به پذيرش ريسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترين بازدهی
ممکن نصیب سرمايه گذاران گردد .براي نیل به اين هدف ،صندوق فقط میتواند در دارايیهاي ريالی داخل كشور سرمايهگذاري كند
و سرمايهگذاري خارجی (ارزي) به هر نوع و شکل غیرمجاز میباشد.
محل اقامت صندوق:
مركز اصلی صندوق در تهران سعادت آباد ،بلوار فرهنگ ،خیابان داود رشیدي(معارف) ،شماره  31و صندوق داراي شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمايهگذاري واسطه گري مالی يکم كه از اين به بعد صندوق نامیده می شود از اركان زير تشکیل شده است:

مدیر صندوق
مدير صندوق ،شركت تامین سرمايه بانک مسکن است كه در تاريخ  3161/32/39با شماره ثبت  096161و شناسه ملی
 30110761321نزد مرجع ثبت شركت هاي شهر تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدير عبارت است از سعادت آباد
كوچه عرفان خیابان معارف پالک  31طبقه ششم.
متولی صندوق
سازمان حسابرسی است كه در تاريخ  39/13/3199تاسیس و به شماره ثبت  96962و شناسه ملی  31313319112نزد
مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدير عبارت است از تهران میدان آرژانتین
حسابرس صندوق
موسسه حسابرسی شاخص انديشان است كه در تاريخ  26/10/3162تاسیس و به شماره ثبت  31199و شناسه ملی
 31311171121نزد مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران
خیابان ظفر
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مجمع صندوق
مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز تشکیل می شود .دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز به شرطی كه
حداقل  1درصد از كل واحدهاي ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأي در مجمع برخوردارند .در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي
سرمايهگذاري ممتازي كه داراي حق رأي بودهاند شامل اشخاص زير است :
تداد واحدهاي ممتاز

درصد واحدهاي ممتاز

تحت تملک

تحت تملک
%311
%311

رديف

نام دارندگان سهام ممتاز

3

وزارت امور اقتصاد و دارايی

311.111

جمع

311.111

اهداف و استراتژی های صندوق:
هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشکیل سبدي از دارايی ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش
ريسک مورد قبول ،تالش می شود ،بیشترين بازدهی ممکن نصیب سرمايه گذاران گردد .انباشته شدن سرمايه در صندوق ،مزيت هاي
متعددي نسبت به سرمايه گذاري انفرادي سرمايه گذاران دارد :اوالً هزينة بکارگیري نیروهاي متخصص ،گردآوري و تحلیل اطالعات و
گزينش سبد بهینة اوراق بهادار بین همةسرمايه گذاران تقسیم می شود و سرانة هزينة هر سرمايه گذار كاهش می يابد .ثانیاً ،صندوق ازجانب
سرمايه گذاران ،كلیة حقوق اجرايی مربوط به صندوق از قبیل دريافت سود سهام وكوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانة
هزينة هر سرمايه گذار براي انجام سرمايه گذاري كاهش می يابد .ثالثا ً،امکان سرمايه گذاري مناسب و متنوع تر دارايی ها فراهم شده و در
نتیجه ريسک سرمايه گذاري كاهش می يابد .صندوق فقط می تواند در دارايی هاي ريالی داخل كشور سرمايه گذاري كند و سرمايه گذاري
خارجی (ارزي) به هر نوع و شکل غیرمجاز میباشد .صندوق در دارايی هايی به شرح زيرسرمايه گذاري می كند:


سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بانک تجارت  ،بانک ملت ،بانک صادرات  ،بیمه البرز و بیمه اتکايی امین و از محل سودهاي
تقسیمی تعلقگرفته و يا منابع ناشی از فروش حق تقدم سهام موجود در صندوق ،خريداري میشود.



واحدهاي سرمايه گذاري صندوق در راستاي انجام عملیات بازارگردانی.



اوراق مشاركت ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و ساير اوراق بهاداري كه تمامی شرايط زير را داشته باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوي دولت ،بانک مركزي جمهوري اسالمی ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
ب -سود حداقلی براي آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛
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ج -به تشخیص مدير ،يکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسید تعهدكرده باشد يا امکان تبديل كردن آنها به نقد در
بازار ثانويه مطمئن وجودداشته باشد.
گواهی هاي سپردة منتشره توسط بانک ها يا مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز ازبانک مركزي جمهوري اسالمی ايران.
هر نوع سپرده گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمی ايران.
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:
عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزينههاي برگزاري مجامع صندوق

حداكثرتا مبلغ  21میلیون ريال براي برگزاري مجامع در طول يک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تايید
متولی صندوق
حداكثرتا مبلغ  11میلیون ريال با ارائه مدارک مثبته با تايید متولی صندوق

هزينههاي تأسیس

كارمزد مدير

ساالنه  1.2درصد از خالص ارزش دارايی هاي صندوق

كارمزد متولی

ساالنه  1.13درصد از متوسط خالص ارزش دارايی هاي صندوق كه حداكثر 2.111میلیون ريال خواهدبود

مبلغ ثابت  111میلیون ريال به ازاي هر سال مالی

حق الزحمه حسابرس

حق الزحمه و كارمزد تصفیه صندوق

معادل1.3درصد از خالص ارزش دارايی هاي صندوق درآغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف يک میلیارد ريال
است

حق پذيرش و عضويت در كانونها

معادل مبلغ تعیین شده توسط كانون هاي مذكور مشروط بر اين كه عضويت در اين كانون ها طبق مقررات
اجباري باشد

هزينه سپرده گذاري واحدهاي سرمايه
گذاري صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه

هزينههاي دسترسی به نرم افزار ،تارنما و
خدمات پشتیبانی آنها

هزينه دسترسی به نرم افزار و نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتیبانی آن ها ساالنه تا سقف
 611میلیون ريال با ارائه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندو ق
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پرداختنی به ارکان صندوق در دوره مالی منتهی به 3111/60/13

عنوان

سال مالی منتهی به 66/19/13
ريال
11.917.101.132

ذخیره كارمزد مدير

917.621.066

ذخیره كارمزد متولی

316.666.661

ذخیره كارمزد حسابرس

ترکیب دارایی های صندوق
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جاری کارگزاران
سایر

سهام
سهام

جاری کارگزاران

سپرده بانکی
سپرده بانکی

وجه نقد

وجه نقد
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بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به 3111/60/13
بازه زمانی

بازده صندوق

شاخص بازار

 7روز گذشته

%1917-

%6977-

 16روز گذشته

%7903-

%7907-

 16روز گذشته

%7917-

%36901

صورت خالص داراییها
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صورت سود وزیان صندوق
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