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اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در
تاریخ 7831/20/02تحت شماره  72622نزدسازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  7832/21/01در
اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .هدف ازتشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران
و تشکیل سبدی از داراییهای مالی ومدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول،
تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق
درسهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس ،اوراق بهادار با درآمدثابت و  ...سرمایهگذاری
مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه 8 ،سال است که تا تاریخ 7830/21/06
تمدید گردیده است .مرکزاصلی صندوق تهران ،خیابان حافظ ،بن بست ایرانیان ،پالک  ،026طبقه 6
واقع شده و صندوق دارای  78شعبه است.

 -1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط بافعالیت صندوق پیشتاز مطابق با ماده  55اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس
زیر درج گردیده است:
www.fundsite.emofid.com

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری پیشتازکه ازاین به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیرتشکیل شده است:
مجمع صندوق ،ازاجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازتشکیل میشود .دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  5درصد ازکل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،ازحق رأی
درمجمع برخوردارند .درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند
شامل اشخاص زیر است:
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ردیف
7
0

نام دارندگان واحدهای

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت

ممتاز

تحت تملک

تملک

352
52

%35
%5

7،222

%722

شرکت کارگزاری مفید
رضا ابراهیمی قلعه حسن
جمع

مدیرصندوق ،شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  7818/23/08با شمارة ثبت  723181نزد مرجع ثبت
شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است ازتهران ،خیابان حافظ ،بن
بست ایرانیان ،پالک  ،026طبقه. 6
متولی صندوق ،متولی صندوق ،مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت صدر(حسابداران رسمی) است که در
تاریخ 7818/72/03به شماره ثبت  3857نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده
است .نشانی متولی عبارتست از تهران ،میدان هفت تیر ،روبروی بانک ملت،کوچه شیمی ،پالک  ،12واحد .0
ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  7818/23/08با شمارة ثبت  723181نزد مرجع
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است ازتهران ،خیابان حافظ،
بن بست ایرانیان ،پالک  ،026طبقه.6
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی ) است که در تاریخ 7853/28/25
به شماره ثبت  7312نزد 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 .05
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-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوقمشترک پیشتازدرتاریخ :1331/11/30
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)102:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری33333:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری103301032133121ریال
NAVابطال113,213313ریال 
NAVصدور11320,3333:ریال 


صندوقمشترک پیشتازدرتاریخ :1331/00/30
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)1,1:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری03,00:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری33320,33113120ریال
NAVابطال1130133311ریال 
NAVصدور1131203111:ریال 
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-,ترکیبونموداردارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 
دیف

صنعت

ارزش روز کل
















محصوالت شيميايي

















مخابرات
استخراج کانه هاي فلزي
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
واسطهگريهاي مالي و پولي
فلزات اساسي
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف
بانكها و موسسات اعتباري
خودرو و ساخت قطعات
مواد و محصوالت دارويي
سيمان ،آهك و گچ
ساير محصوالت کاني غيرفلزي
سرمايه گذاريها
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن
جمع

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش
روز



















باتشکر
هادی مهری
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