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تاریختهیهگزارش9314.23.02:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
سال مالی منتهی به 1314.20.31

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 7835/21/06
تمدید گردیده است .مرکزاصلی صندوق تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه
نگین ،کوچه زیبا،پالک  7واقع شده 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:
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
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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

حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی دش وهمکاران (حسابداران رسمی) است که درتاریخ 7853/28/25به
شماره ثبت 7312در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس
عبارتست از تهران ،بزرگراه نیایش ،بعد ازخیابان سردارجنگل ،بزرگراه آبشناسان ،خیابان نشاط ،نبش کوچه سوم
غربى ،پالک .05

-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ : 9314/03/62
تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی) 961 :نفر
مجموع واحدهای سرمایه گذاری 8,616 :واحد
خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری 19,609,069,601 :ریال
 NAVابطال  90,118,202ریال
 NAVصدور  99,962,800 :ریال
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-4ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل
داراییها

ریال

ریال

درصد

محصوالت شیمیایی

12.911.380.218

12.316.046.075

13.3

استخراج کانه های فلزی

3.673.470.908

2.864.911.039

3.1

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

2.618.308.170

2.149.489.505

2.3

فلزات اساسی

5.354.439.430

3.620.726.143

3.9

98.618.646

164.473.234

0.2

بانکها و موسسات اعتباری

22.975.103.249

22.688.941.201

24.5

الستیک و پالستیک

3.297.905.365

3.443.113.418

3.7

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

1.000.536.917

983.352.528

1.1

مخابرات

10.927.670.324

10.025.752.647

10.8

مواد و محصوالت دارویی

7.373.744.456

8.057.076.696

8.7

799.448.676

586.112.604

0.6

خودرو و ساخت قطعات

7.879.150.868

7.107.503.394

7.7

ماشین آالت و تجهیزات

2.227.658.834

2.091.789.496

2.3

سرمایه گذاریها

4.929.772.348

4.442.240.564

4.8

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

517.864.460

447.893.260

0.5

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

430.768.779

322.032.243

0.3

1.349.815.120

1.349.815.120

1.9

انبوه سازی امالک و مستغالت

264.378.670

246.883.159

0.3

رایانه و فعالیت وابسته به آن

470.113.884

493.463.595

0.5

1.722.932.956

1.401.627.302

1.5

511.423.498

571.800.993

0.6

91.334.505.776

85.773.452.840

92.7

صنعت

استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف

سیمان ،آهک و گچ

سایر واسطه گریهای مالی

خدمات فنی و مهندسی
عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم
جمع

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

