دمری صندوق رسماهی گذاری

الف) مشخصات کلی شرکت

نام شرکت :سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)
تاریخ تأسیس1396/10/04 :
شماره ثبت520524 :
محل ثبت :تهران
شماره تلفکس021-2352555 :
ب) ﺗارﯾخﭽﻪ و مﻮﺿﻮع ﻓﻌالﯿت و مﺠﻮزﻫا و مشخصات شرکت
شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص) در تاریخ  04دی ماه  1396با شماره  520524و شناسه ملی  14007300020در
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است .مرکز اصلی شرکت در تهران ،سعادت آباد ،خیابان بهزاد،
خیابان شهید محمدرضا یعقوبی ( ،)8پالک  27واقع است.
موضوع ﻓعاﻟیت شرکت ﻃبﻖ مفاد ماده  3اساسنامه و با توﺟه به مجوزﻫای دریاﻓتی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح
زیر است:
اﻟف)شرکت با دریاﻓت مجوز ﻓعاﻟیت سبدگردانی در اسفند ماه  1396مبادرت به ﻓعاﻟیت ﻫای زیر با رعایت مقررات مربوﻃه:
اﻟف -1-تصمیم به خرید ،ﻓروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قاﻟب قراردادی مشخص ،به
منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛
اﻟف -2-پذیرش سمت در صندوق ﻫای سرمایه گذاری؛
اﻟف -3-سایر ﻓعاﻟیت ﻫایی که ﻃبﻖ مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،دارنده مجوز ﻓعاﻟیت سبدگردانی ،مجاز است به آن
ﻓعاﻟیت ﻫا مبادرت نماید.
ب) با دریاﻓت مجوز ﻓعاﻟیت مشاور سرمایه گذاری مبادرت به ﻓعاﻟیت ﻫای زیر با رعایت مقررات مربوﻃه؛
ب -1-توصیه به خرید ،ﻓروش یا نگه داری اوراق بهادار؛

ب -2-اظهار نظر راﺟع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
ب -3-اظهار نظر راﺟع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛
ب -4-مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛
ب -5-مشاوره در زمینه ادغام ،تملک ،تغییر و تجدید ساختار سازمانی و ماﻟی شرکت ﻫا؛
ب -6-مشاوره در زمینه ﻃراحی و تشکیل نهادﻫای ماﻟی؛
ب -7-سایر ﻓعاﻟیت ﻫایی که ﻃبﻖ مقررات مصوب سازمان بو رس و اوراق بهادار ،دارنده مجوز ﻓعاﻟیت کشاوره سرمایه گذاری ،مجاز
است به آن ﻓعاﻟیت ﻫا مبادرت نماید.
ج) با دریاﻓت مجوز ﻓعاﻟیت پردازش اﻃالعات ماﻟی ،مبادرت به ﻓعاﻟیت ﻫای زیر با رعایت مقررات مربوﻃه؛
ج -1-ﺟمعآوری ،پردازش و ارائه اﻃالعات زیر به دیگری یا انتشار آن ﻫا از ﻫر ﻃریﻖ از ﺟمله رسانه ﻫای ﺟمعی ،تابلو ،وسایل
اﻟکترونیکی ،نامه ،بروشور و سخنرانی؛
ج -1-1-اﻃالعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه بهادار ،مشخصات ناشر ورقه بهادار ،مشخصات اشخاصی
که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئوﻟیتی پذی رﻓته اند با ذکر مسئووﻟیت آن ﻫا و مشخصات ماﻟکان وره بهادار با ذکر ماﻟکیت
آن ﻫا)؛
ج -2-1-اﻃالعات مربوط به معامله ورقه بهادار ( اعم از قیمت ورقه بهادار در معامله ،مشخصات ﻃرﻓین معامله ،تاریخ و زمان
معامله ،و تعداد ورقه بهادار معامله شده)؛
ج -3-1-اﻃالعا ت مربوط به سفارش خرید یا ﻓروش ورقه بهادار ( از ﺟمله نوع سفارش اعم از خرید یا ﻓروش ،مظنه قیمت ورقه
بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش)؛
ج -4-1-اﻃالعات مربوط به ناشر ورقه بهادار(اعم از اﻃالعات و غیر ماﻟی ناشر)؛
ج -2-ﺟمع آوری و پردازش سایر اﻃالعات ماﻟی  ،اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران ،محققین و سایر اشخاص یا
انتشار آنها از ﻃرق مختلف.
ج -3-ﻃراحی ،محاسبه ،انتشار و ﻓروش انواع شاخص ﻫای ماﻟی و اقتصادی ایران و سایر کشورﻫا؛
ج -4-سایر ﻓعاﻟیت ﻫایی که ﻃبﻖ مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،دارنده مجوز ﻓعاﻟیت پردازش اﻃالعات ماﻟی ،مجاز
است به آن ﻓعاﻟیت ﻫا مبادرت نماید.
د) با دریاﻓت مجوز ﻓعاﻟیات مشاور عرضه ،مبادرت به ﻓعاﻟیت ﻫای زیر با رعایت مقررات مربوﻃه ؛
د -1-بررسی برنامه یا ﻃرح موضوع تامین ماﻟی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین ماﻟی مناسب ؛
د -2-ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکاﻟیف قانونی ناشر؛

د -3-تهیه گزارش توﺟیهی یا ارائه راﻫنمایی ﻫای الزم ﺟهت تهیه گزارش توﺟیهی؛
د -4-بررسی اﻃالعات ،مدارک و مستندات تهیه گزارش توﺟیهی و در صورت ﻟزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی
صالح در خصوص گزارش ﻫای یاد شده؛
د -5-تائید نهائی گزارش توﺟیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صالح؛
د -6-تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معاﻓیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار اوراق بهادار؛
د -7-نمایندگی قانونی ناشر نزد مراﺟع ذی صالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
د -8-انجام مطاﻟعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار ،شرایط
انتشار ،نحوه ﻓروش یا پذیره نویسی اوراق ،زمان بندی انتشارو عرضه اوراق بهادار و راﻫنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای
عرضه اوراق بهادار؛
د -9-ﻃراحی اوراق بهادار؛
د -10-بازاریابی و ﻓروش اوراق بهادار
د -11-تعیین قیمت ﻓروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار؛
ﻫـ) با دریاﻓت مجوز مشاوره پذیرش اوراق بهادار یا کاال مبادرت به ؛
ﻫـ -1-مشاوره و انجام کلیه امور اﺟرایی برای پذیرش اوراق بهادار در ﻫر یک از بورس ﻫا و بازارﻫای خارج از بورس به نمایندگی از
ناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص اوراق بهادار؛
ﻫـ -2-مشاوره و انجام کلیه امور اﺟرایی برای پذیرش کاال در ﻫر یک از بورس ﻫا به نمایندگی از عرضه کننده کاال در صورت اخذ
مجوز مشاوره پذیرش در خصوص کاال؛
و) شرکت می تواند در راستای اﺟرای ﻓعاﻟیت ﻫای مذکور در این ماده ،در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت
ماﻟی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تاسیس کند یا در تاسیس شخصیت ﻫای حقوقی
دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی اﻓتتاح کند و به واردات و صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوﻃه را انجام دﻫد .این
اقدامات ﻓقط در صورتی مجاز است که در راستای اﺟرای ﻓعاﻟیت ﻫای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع
نشده باشند.
ز) شرکت می تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان ،در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند.

شرکت از آغاز ﻓعاﻟیت تا کنون موﻓﻖ به اخذ مجوزﻫای ذیل از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.
مﺠﻮزﻫای ﻓﻌالﯿت

مﺠﻮز

ﺻﺪور اولﯿﻪ

آﺧرﯾﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ

مﺪت اﻋﺘﺒار

سبدگردانی

1396/12/21

-

1397/12/21

مشخصات کلی
ﻧام

ﺳرماﯾﻪ ﺛﺒت شﺪه (رﯾال)

ﺳرماﯾﻪ ﭘرداﺧت شﺪه (رﯾال)

شرکت سبدگردان سهم آشنا

20.000.000.000

20.000.000.000

مشخصات اﻋضاء ﻫﯿأت مﺪﯾره
ردﯾف

ﻧام و ﻧام ﺧاﻧﻮادﮔی

1

مهدی شبانی

ﺳﻤت

مدیرعامل و عضو ﻫیأتمدیره

ﺑﻪ ﻧﻤاﯾﻨﺪﮔی از

-

2

شهریار شهمیری

رئیس ﻫیأتمدیره

-

3

مهیار دشتی بقائی

نائب رئیس ﻫیأت مدیره

-

مشخصات ﺳهامﺪاران ﻋﻤﺪه (ماﻟکیت باالی  5درصد)
ردﯾف

ﻧام

درﺻﺪ مالﮑﯿت

1

شهرام شهمیری

51/997

2

مهناز آشتی بقائی

28

5

شهریار شهمیری

20

