شركت سهامي خهم سهدگرران سها آشنم(سهامي خهم د ات رهمت  0931/04/40به شهامت ثدهت  ۰۲4۰۲0به
شنمس يل  0044۰9444۲4بهم يوضهو رصهام به خر هگ فهرش هم نگاهگنت نشتنق باهمانت به نهم سهريم رهانت
يعمن روسط سدگرران ات قمله قهرنتانا يشهص ،به ينظهوت كسه ننتفهم بهرن سهريم رهانت پها ر سهات
ات صهنگشق ههم سهريم رهانت سهم ر فعملمهت ههم كه طده يقهرتن يصهو سهمميم بهوت ش نشتنق باهمانت
انتنگ يجوم فعملمت سدگررانن يجهمم نسهت به آ فعملمهت ههم يدهمات به ثدهت تسهمگ نسهت .كه سهريم شهركت
يدلغ  ۲4044404440444ت مل ي بمشگ.
ن ن ناما يمل ات كمهش ت سک سريم رهانت ات بهممنت سهريم همت تسهم بهوا ش بهر رهگنش حضهوت سهريم رهانتن
ش نمز جل نعتاما آنم به بهممنت سهريم نقهش بسهزن تن ن فهم يه نام هگ .سهدگررانن چمهگيم صهیم انتن ه ههم ات
قمل ک سدگ يشص ،نست ك يمزن ههر هک نم انتن ه ههم ش ميهم خر هگ ش فهرش آناهم به اقهت رعمهمن ش پهم ش
ي شوا .سهدگررانن فرآ نهگ نسهت كه طه آ شهص ،خدهر ات نيهر سهريم رهانت بهر نسهم ش ژره ههم سهح
ت سک پا ر ش سريم يشتر سدگ ينمس تن بهرن ش رشهیم يه اههگ ش به طهوت يسهتار بهر آ نظهمت يه كنهگ
ش يگ ر سدگ بم روج ب رغممر عوني نثررهانت بهر يیهمط سهريم رهانت رصهامام الم بهرن تسهمگ به نههگن سهدگ
نختصمصه ش نفهزن ش نتم آ تن نرصهم يه كنهگ .يز هت عاههگ سهدگررانن نسهتفما نم رههون يهگ رن سهدگ حرفه ن
نست ك بم نسهتفما نم ریلمه ههم يعتدهر ش نصهول علاه سهريم رهانت ش بهم نرصهم رصهامام سهنجمگ ش ات ميهم
ينمس عم گنر قمب نریم تن برن سريم رانتن غمر حرف ن فرنه ي آشتنگ.
خگيم شركت سدگرران سا آشنم ات قمل اش بصش نصل نتنئ ي شوا ك عدمترست نم:
 يگ ر ت صنگشقهم سريم رانت
 يگ ر ت حرف ن انتن نشصم حقمق ش حقوق
فهرست صندوقهای سرمایهگذاری با عاملیت سبدگردان سهمآشنا
سدگرران سا آشنم ات حمل حمضر بم يگ ر ت  3صنگشق سريم رانت فعمل ات ننون يصتلف اتآيگ ثمبت بممنتررانن
نمیوكمت
ي بمشگ.

جسوتنن ش سامي ی نم ناماهم يمل پمشرش ات بممنت سريم كشوت ات ميمن يگ ر ت صنگشقهم سريم رانت

فارست صنگشقهم سريم رانت ریت يگ ر ت سدگرران سا آشنم ب شرح

ي بمشگ:

 صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امین آشنا ایرانیان:
صهنگشق سهريم رانت ات نشتنق بامانت بم اتآيگ ثمبت نيمن آشهنم ن رننمم بم يجوم تسها سمميم بوت ش نشتنق
بامانت ش ضامنت نقگشونگر بمنک حیات ن رننمم ش هاچنمن سقف رعگنا  04يملمو شنحگ سريم رانت ی نم
صنگشقهم ریت يملیمت ش يگ ر ت شركت سدگرران سا آشنم بم شامت ثدت  ۲3404نزا نانت ثدت شركتهم ش

شامت ثدت  00403نزا سمميم بوت

ش نشتنق بامانت ي بمشگ .ن ن صنگشق پس نم  ۰سمل فعملمت يستار يوف ب

كسه بمالرر ن تشگ نتم انتن ات يمم صنگشقهم بممنت سريم ات طول یسمل نخمر بوا نست ب نیو ك
نتم خمل ،انتن هم صهنگشق ه نكنو ب حگشا  ۰ 444يملممتا ت مل تسهمگ نست .يوضوع ك رون نعتاما
بمش نم  00444نفر سريم رانت يصتلف حقمق ش حقوق ب صنگشق نيمنآشنم ن رننمم بوا ش يوج شگ ب عنون
ی نم بررر ن صهنگشقهم سريم رانت كشوت چ نم نظر بمماه ش چ نم نظر كمفمت ش سرعت خگيم شنمخت
شههوا .نيمن آشههنم ن رننمم ب عنون نشلمن ش بزترتر ن صههنگشق سههريم رانت بصش خصههوصهه انتن ضههامنت
نقگشههونگر بمنی نسههت .ن ن صههنگشق نم طر فعملمتهم يمننگ رعاگ پا ر نو س ه ش بممنتررانن نشتنق نقش
رأيمن سريم تن نمز ن فم ي كنگ.
ی نم ش ژر هم خم صههنگشق نيمن آشههنم ن رننمم ن ن نسههت ك عهش بر نيیم صههگشت ش نبحمل حضههوت ش
ن نترنت نم طر رمتنام صهنگشق ب عنون نشلمن صنگشق سريم رات نيیم صگشت ش نبحمل ش يشمهگ ررا
حسم نم طر

نپلمیمشن آپ تن نمز برن سريم رانتن فرنه ناوا نست.

 صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حکمت آشنا ایرانیان:
صنگشق سريم رانت ات نشتنق بامانت بم اتآيگ ثمبت حیات آشنم ن رننمم بم شامت ثدت  90۲49نزا نانت ثدت شركتهم
ش شامت ثدت  04۰00نزا سمميم بوت ش نشتنق بامانت ي بمشگ .بم نستفما نم پتمنسم شدی بمنی ب جا سريم هم
خرا ش سهريم رانت ات نشتنق بامانت بم اتآيگ ثمبت سپرا هم بمنی ش سام طد نسمسنمي ش نيمگنمي خوا ات جات
حگنكثر سهمم سهوا سهريم رانتن ي پرانما .ن ن صهنگشق نم رمريم سمل  0903ات حمل فعملمت بوا ش سريم ریت
يگ ر ت آ نكنو ب بمش نم  0 ۲44 444 444 444ت مل تسمگ نست.
 صندوق سرمایهگذاری در سهام سهم آشنا:
صهنگشق سهريم رانت سها آشهنم بم شامت ثدت  9941۰نزا نانت ثدت شركت هم ش شامت ثدت  00۲۲9نزا سمميم
بوت ش نشتنق بامانت ات ا يم سهمل  093۲نم نو صهنگشق هم سهريم رانت ات سام بم پمش بمن  %۲0رمسمس
ررا گ .سريم ریت يگ ر ت صنگشق نكنو ب بمش نم  04۰ 444 444 444ت مل تسمگ ش بم يگ ر ت حرف ن پوترفو
هاونت ی نم پربمما رر ن صنگشق هم سريم رانت سامي فعمل ات بممنت سريم بوا نست.
 صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم:
صهنگشق سهريم رانت نختصمص بممنتررانن سا آشنم ی بم شامت ثدت  0۲3۰9نزا نانت ثدت شركت هم ش شامت
ثدت  00۰90نزا سهمميم بوت ش نشتنق بامانت ي بمشگ .نم نو صنگشق هم بممنتررانن چنگ ساا بوا ك ات حمل
حمضر بممنتررانن بمش نم  04سا تن ات يوضو بممنتررانن نيمگنمي خوا رنجمنگ نست .بم روج ب نلزن انشتن تكن

بممنترران برن شركت هم  SMEك ات فرنبوت پا رفت ي شونگ ن ن صنگشق پتمنسم قدول سات بممنترران ش
نفزشا سام ياكوت ب يوضو بممنتررانن خوا تن انتا.
 صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا:
صنگشق سريم رانت نختصمص بممنتررانن ا گر ریت عنون يپنم آشنم بم شامت ثدت  9۰0۰۰نزا نانت ثدت شركتهم
ش شامت ثدت  009۲3نزا سمميم بوت ش نشتنق بامانت ي بمشگ .صنگشق يپنم آشنم ب طوت نختصمص بممنتررانن سام
"يپنم" ش "باپنم" تن بر عاگ انتا .ن ن صهنگشق نم سمل  0939فعملمت خوا تن ب عنون نشلمن صنگشق هم بممنتررانن
آغمم كرا.
 صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم:
نم ا گر صنگشق هم بممتنررانن ریت يگ ر ت شركت سدگرران صنگشق سريم رانت نختصمص بممنتررانن ا گر
ریت عنون حیات ن رننمم ی بم شهامت ثدت  9۰۲9۰نزا نانت ثدت شهركتهم ش شهامت ثدت  00941نزا سهمميم
ش نشتنق بامانت ي بمشگ .صنگشق حیات ن رننمم ی ب طوت نختصمص بممنتررانن سا "بمنک حیات" تن بر

بوت

عاگ انتا .ن ن صنگشق نم سمل  0939فعملمت خوا تن ب عنون نشلمن صنگشقهم بممنتررانن آغمم كرانگ.

 صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص):
ن ن صهنگشق بم شهامت ثدت  91119نزا نانت ثدت شهركت هم ش شامت ثدت  00904نزا سمميم بوت ش نشتنق
بامانت نم سههمل  0930بم سههريم نشلم  ۰4 444 444 444ت مل بم هگ رأيمن يمل جم ز علا فنمشت پمميدر
نعظ ( د ات بصش خصوص فعملمت خوا تن آغمم كرا ش چش ننگنم بزترتر ن صنگشق يمل ات روسع علا ش
فنمشت جام نسه تن يأيوت ت خوا قرنت انا نست .ه نكنو سريم ب بمش نم صنگشق ۲44 444 444 444
ت مل تسمگ نست.
 صندوق سرمایهگذاری جسورانه اینوتک آشنا:
صههنگشق سههريم رانت جسههوتنن ن نورک آشههنم بم شههامت ثدت  0۲003نزا نانت ثدت شههركت هم بم سههريم نشلم
 044 444 444 444ت مل بم رما يتشهههی نم يگ رن بمرجرب ش كمتآيگ يوف ب ات مفت يجوم يونفقت نصهههول نم
سهمميم بوت ش نشتنق بامانت ررا گ نست .ن ن صنگشق بم ناما آشنمرک ات بممنت صنگشق هم سريم رانت جسوتنن
فرنبوت

پا رفت شگ نست .يوسسمن صنگشق ب شرح

 صنگشق حام ت نم سريم رانت م ست فنمشت

ي بمشنگ:

 صنگشق پژشهش ش فنمشت غمر اشلت روسع فنمشت هم نو ن
 صنگشق يمل روسع رینولوژ ن رن
حوم هم فعملمت صنگشق عدمترنگ نم:
 يونا پمشرفت ش نمنورینولوژ
 م ست فنمشت ش سهيت
 نطهعم ش نتردمطم
 صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری پرسپولیس:
ن ن صهنگشق بم شهامت ثدت  9۲0۰1نزا نانت ثدت شهركت هم ش شامت ثدت  00030نزا سمميم بوت
ي بمشهگ .نم سمل  093۲بم هگ نختصم

ش نشتنق بامانت

ينمفع نمیوكمتنن حمصل نم صنگشق ب "رقو ت رم هم پم ش پمشیسورم

بمشهگم ش نمز رجامز ش ریام آكماي بمشهگم پرسهپولمس" آغمم كرا .ات حمل حمضر صنگشق ب نو صنگشق سريم
رانت نمیوكمت بم چنگ يگ ر نجرن رغممر سهمختمت انا ش ات قمل جگ گ پتمنسهم نفزشا يوضوعم نمیوكمت جگ گ بم
يگ ر نجرنهم يجزن تن ب يوضو نمیوكمت نيمگنمي خوا انتا.
 اعضای هیات مدیره:

آقای شهریار شهمیری

رییس هیات مدیره

آقای مهیار دشتی بقایی

نایب رییس هیات مدیره

آقای مهدی شبانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

