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اطالعات کلی صنذوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
گذاریهطتزنپیطتاسوِصٌذٍلیتاسزهایِتاسدراًذاسُوَچههحسَبهیضَد،در


سزهایِ
صٌذٍق
تاریخ1387/02/20تحتضوارُ ً 10600شدساسهاىتَرسٍاٍراقتْادارٍدرتاریخ 1390/07/27در
آٍریسزهایِاسسزهایِگذاراى


ّذفاستطىیلایيصٌذٍق،جوع
ادارُثثتضزوتْاتِثثترسیذُاست.
ٍ تطىیل سثذی اسداراییّای هالی ٍهذیزیت ایي سثذاست .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرد لثَل،
تالش هیضَد تیطتزیي تاسدّی هوىي ًصیة سزهایِگذاراى گزدد .تزای ًیل تِ ایي ّذف ،صٌذٍق
سزهایِگذاری

درسْام ،حك تمذم خزیذ سْام پذیزفتِ ضذُ در تَرس ،اٍراق تْادار تا درآهذثاتت ٍ  ...
هیًوایذ.هذتفعالیتصٌذٍقتِهَجةهادُ ()5اساسٌاهِ 3 ،سالاستوِتاتاریخ1398/07/26

توذیذگزدیذُاست.هزوشاصلیصٌذٍقتْزاى،خیاتاىوزینخاىسًذ،خیاتاىلائنهمامفزاّاًی،وَچِ
ًگیي،وَچِسیثا،پالنٍ1العضذُاست .
 
 -1-2اطالع رسانی 
ولیِاطالعاتهزتثطتافعالیتصٌذٍقپیطتاسهطاتكتاهادُ54اساسٌاهِدرتارًوایصٌذٍقتِآدرس
سیزدرجگزدیذُاست :

www.fundsite.emofid.com



 -2ارکان صنذوق سزمایهگذاری
صٌذٍقسزهایِگذاریپیطتاسوِاسایيتِتعذصٌذٍقًاهیذُهیضَداسارواىسیزتطىیلضذُاست :
مجمع صنذوق،اساجتواع دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِگذاری هوتاستطىیل هیضَد .دارًذگاى ٍاحذّای
سزهایِگذاریهوتاستِضزطیوِحذالل5درصذاسولٍاحذّایهوتاسرادراختیارداضتِتاضٌذ،اسحكرأی

درهجوعتزخَردارًذ.درتاریختزاسًاهِدارًذگاىٍاحذّایسزهایِگذاریهوتاسیوِدارایحكرأیتَدُاًذ
ضاهلاضخاظسیزاست:
ردیف



















نام دارنذگان واحذهای

تعذاد واحذهای ممتاس

درصذ واحذهای تحت

ممتاس

تحت تملک

تملک

  1ضزوتوارگشاریهفیذ 
  2رضااتزاّیویللعِحسي 
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مذیزصنذوق ،ضزوتوارگشاریهفیذاستوِدرتاریخ1373/09/23تاضوارٓثثتً109737شدهزجعثثت
ضزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُاستً.طاًیهذیزعثارتاستاستْزاى،خیاتاىحافظ،تي

تستایزاًیاى،پالن،206طثمِ.6
متولی صنذوق ،هتَلی صٌذٍق ،هؤسسِ حساتزسی فزاس هطاٍر(حساتذاراى رسوی) است وِ در تاریخ
ضزوتّا ٍ هؤسسات غیزتجاری تْزاى تِ ثثت رسیذُ است.

1367/09/10تِ ضوارُ ثثت ً 3491شد هزجع ثثت 
ًطاًیهتَلیعثارتستاستْزاى،اتتذایخیاتاىاستادهطْزی،ضوارُ،444طثمِسَم  .

حسابزس صنذوق ،هؤسسِحساتزسیدشٍّوىاراى (حساتذاراىرسوی)استوِدرتاریخ1358/03/05تِ
ضوارُ ثثت 1970در ادارُ ثثت ضزوتْا ٍ هؤسسات غیزتجاری تْزاى تِ ثثت رسیذُ استً .طاًی حساتزس
عثارتستاستْزاى،تشرگزاًُیایص،تعذاسخیاتاىسزدارجٌگل،تشرگزاُآتطٌاساى،خیاتاىًطاطً،ثصوَچِسَم
غزتى،پالن .24






-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
صندوقمشتزک پیشتاسدرتاریخ :1395/08/30
تعدادسزمایهگذاران(حمیمیوحمولی)165:نفز 
مجموعواحدهایسزمایهگذاری85955:واحد 
خالصارسشداراییهایمتعلكبهدارندگانواحدهایسزمایهگذاری133592452685298:ریال
NAVابطال1459555251ریال 
NAVصدور1551175419:ریال 
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-4تزکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 


صىعت

درصذ بٍ کل
داراییُا
درصذ

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش

ریال

ریال

محصًالت شیمیایی

7141211,910,8

7107217891,09

%926

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

8%214141,11

%1418111400

49,6

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

111092127,10%4

1,11,91,%41728

14986

باوکُا ي مًسسات اعتباری

1,11241,1%1799

10190,1,%,10,1

119%6

الستیک ي پالستیک

01880142%1210

011%11%01108%

,906

مخابزات

111497149,1,70

1,100,1,74117,

14926

مًاد ي محصًالت داريیی

817%11,47174,

1112271,0%1,07

2976

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

7241,%,18,8

20,,0471741

4976

خًدري ي ساخت قطعات

,12,4117,1,,0

019,812,11424

,906

خذمات فىی ي مُىذسی

,14,1190,1%4,

912,1190717,4

9906

ماشیه آالت ي تجُیشات

,110,1,2%100,

917%%1,271902

99,6

رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن

,18,,172,1710

01118101,1,98

,9,6

سزمایٍ گذاریُا

011%%191%10,,

,1%2,11%,101,

,946

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

20017841,79

11%8,18281,,9

1906

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

,1,1%121478

9%010221227

4996

سایز محصًالت کاوی غیزفلشی

0%01,001,%,

,10144,1772

4906

,,77377,3,7,,3 ,,7,337,777,97

جمع
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هادی مهری
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