(( گشارش عملکزد صىذيق سزمایٍگذاری مشتزک آگاٌ بزای ديرٌ مالی  9ماٍَ مىتُی بٍ )) 1394/02/16

تاریخچٍ :
طٌذٍق سزهایِ گذاری هشتزن آگاُ در تاریخ  1387/05/16تحت شوارُ ً 10616شد ساسهاى تَرس ٍ
اٍراق تْادار ٍ در تاریخ  1391/04/12تحت شوارُ ً 29521شد هزجع ثثت شزوتِا ٍ هَسسات غیزتجاری
استاى تْزاى تِ ثثت رسیذُ است ّ .ذف اس تشىیل ایي طٌذٍق ،جوع آٍری سزهایِ اس سزهایِ گذاراى ٍ
تشىیل سثذی اس دارایی ّا ٍ هذیزیت ایي سثذ است  .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرد لثَل ،تالش هی شَد
تیشتزیي تاسدّی هوىي ًظیة سزهایِ گذاراى گزدد  .تزای ًیل تِ ایي ّذف  ،طٌذٍق در سْام ،حك تمذم
خزیذ سْام پذیزفتِ شذُ در تَرس ،اٍراق تْادار تا درآهذ ثاتت ٍ سپزدُّای تاًىی ،سزهایِگذاری هیًوایذ.
هذت فعالیت طٌذٍق تِ هَجة هادُ  5اساسٌاهِ 5 ،سال است  .هزوش اطلی طٌذٍق در تْزاى ـ خیاتاى
ٍلیعظز ـ تاالتز اس هیزداهاد ـ وَچِ یسداى پٌاُ ـ پالن  91ـ طثمِ ٍ 10الع شذُ ٍ طٌذٍق دارای شعثِ
ًویتاشذ.
ارکان صىذيق:
طٌذٍق سزهایِگذاری هشتزن آگاُ وِ اس ایي تِ تعذ طٌذٍق ًاهیذُ هیشَد اس ارواى سیز تشىیل شذُ است:
مجمع صىذيق ؛ اس اجتواع دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری هوتاس تشىیل هی شَد .دارًذگاى ٍاحذّای
سزهایِگذاری هوتاس تِ شزطی وِ حذالل  5درطذ اس ول ٍاحذّای هوتاس را در اختیار داشتِ تاشٌذ ،اس حك
رأی در هجوع تزخَردارًذ  .در تاریخ تزاسًاهِ دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری هوتاسی وِ دارای حك رأی
تَدُاًذ شاهل اشخاص سیز است :
وام داروذگان ياحذٌ ای

تعذاد ياحذَای

درصذ ياحذَای تحت

ممتاس

ممتاس تحت تملک

تملک

1

شزوت وارگشاری آگاُ

900

90

2

عثاس اسپیذ

50

5

3

هظطفی تیاتی

50

5

1000

100

ردیف

جوع
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مذیز صىذيق ؛ شزوت وارگشاری آگاُ (سْاهی خاص ) وِ در تاریخ  84/06/17تِ شوارُ  6252در ادارُ ثثت
شزوتّای ساری تِ ثثت رسیذُ است ً .شاًی هذیز عثارت است اس خیاتاى ٍلیعظز ـ تاالتز اس هیزداهاد ـ وَچِ یشداى
پٌاُ ـ پالن  91ـ طثمِ . 10
متًلی صىذيق ؛ هَسسِ حساتزسی آسهَدگاى وِ در تاریخ  1369/11/28تِ شوارُ ثثت  4686در هزجع ثثت
شزوتّای تْزاى تِ ثثت رسیذُ است ً .شاًی هتَلی عثارت است اس تْزاى خیاتاى وزین خاى سًذ ـخیاتاى دوتز
عضذی (آتاىجٌَتی)ـ شوارُ  52ـ طثمِ دٍم
ضامه صىذيق ؛ شزوت وارگشاری آگاُ (سْاهی خاص) تِ شزح اطالعات فَق .
حسابزس صىذيق ؛ هؤسسِ حساتزسی تْزاد هشار وِ در تاریخ  1377/03/06تا شوارُ ثثت ً13898شد هزجع ثثت
ب ثثت رسیذُ است ً .شاًی حساتزس عثارت است اس تْزاى ـ خیاتاى فجز(جن ساتك ) پالن-27
شزوتّای تْزاى ُ
طثمِ دٍم

اطالعات سزمایٍگذاری صىذيق در تاریخ 1394/02/16
خالص ارزش روز داراییها  365,350,768,869 :لاير
تعذاد واحذهای سزمای گذاری ممتاس : 1,000واحذ
تعذاد کل واحذهای سزمایه گذاری : 22,179واحذ
تعذاد داروذگان واحذهای سزمایه گذاری :
اشخاص حقوقی  6و اشخاص حقیقی 772
وسبت سزمایه تامیه شذه توسط اشخاص حقیقی : 82درصذ
ارسش اسمی هز واحذ سزمایه گذاری : 1,000,000لاير
وزخ صذور و ابطال هز واحذ سزمایه گذاری در تاریخ گشارش :
16,667,988لاير و  16,472,824لاير

ًِ هاِّ هٌتْی تِ 16/02/1394
تعذاد

ریال

خالض داراییّا (ٍاحذ سزهایِگذاری) اٍل دٍرُ

25,502

469,278,314,997

ٍاحذّای سزهایِگذاری طادر شذُ طی دٍرُ

5,236

5,236,000,000

ٍاحذّای سزهایِگذاری اتطال شذُ طی دٍرُ

)(8,559

)(8,559,000,000

تعذیالت

-

)(55,189,552,585

سَد (سیاى) خالض دٍرُ

-

)(45,414,993,543

22,179

365,350,768,869

خالض داراییّا (ٍاحذ سزهایِگذاری) پایاى دٍرُ
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باسدَی صىذيق طی ديرٌ  1393/05/17تا 1394/02/16
طٌذٍق آگاُ طی دٍرُ هذوَر هَفك تِ وسة تاسدّی  35.88درطذی گزدیذُ است.

همایسِ تاسدُ طٌذٍق:
تاسدُ طٌذٍق

شاخض طٌذٍقّا

شاخض تاسار

یه ّفتِ اخیز

-3.31

--

-2.38

یه هاُ اخیز

-10.20

--

-9.56

سِ هاُ اخیز

0.66

--

-2.59

یىسال اخیز

-10.86

--

-17.56

همایسِ رًٍذ تاسدُ ی طٌذٍق ٍ شاخض:
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تزنیب داراییّای طٌذٍق:
پزتفَی سْام

71.81

سایز

28.19

تعذاد سْام هَجَد در طٌذٍق

20

میساى تَسیع شذيی سْام در سثذ داراییّای طٌذٍق:
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