(( گشارش عملکزد صىذيق سزمایٍگذاری باوک گزدشگزی بزای ديرٌ مالی  9ماٍَ مىتُی بٍ ))1394/01/26
تاریخچٍ :
طٌسٍق سزهایِگذاری تاًه گززشگزی زر تارید 1390/04/27تحت شوارُ 10883تِ عٌَاى طٌسٍق هرتلظ زر اًساسُ تشري ًشز
ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار ٍ شوارُ ً 27837شز هزجع ثثت شزوتْا ٍ هَسسات غیز تجاری استاى تْزاى تِ ثثت رسیسُ است .
ّسف اس تشىیل ایي طٌسٍق ،جوع آٍری سزهایِ اس سزهایِ گذاراى ٍ تشىیل سثسی اس زارایی ّا ٍ هسیزیت ایي سثس است  .تا تَجِ
تِ پذیزش ریسه هَرز لثَل ،تالش هی شَز تیشتزیي تاسزّی هوىي ًظیة سزهایِ گذاراى گززز  .تزای ًیل تِ ایي ّسف  ،طٌسٍق
زر سْام ،حك تمسم ذزیس سْام پذیزفتِ شسُ زر تَرس ،اٍراق تْازار تا زرآهس ثاتت ٍ سپززُ ّای تاًىی ،سزهایِگذاری هی ًوایس.
هست فعالیت طٌسٍق تِ هَجة هازُ  5اساسٌاهِ 2 ،سال است .هزوش اطلی طٌسٍق زر تْزاى ـ ذیاتاى ٍلیعظز ـ تاالتز اس هیززا هاز
ـ وَچِ یشزاى پٌاُ ـ پالن  91ـ عثمِ ٍ 10الع شسُ ٍ طٌسٍق زارای شعثِ ًوی تاشس.

ارکان صىذيق:
طٌسٍق سزهایِ گذاری تاًه گززشگزی وِ اس ایي تِ تعس طٌسٍق ًاهیسُ هی شَز اس ارواى سیز تشىیل شسُ است :
مجمع صىذيق ؛ اس اجتواع زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری هوتاس تشىیل هی شَز .زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری
هوتاس تِ شزعی وِ حسالل  5زرطس اس ول ٍاحسّای هوتاس را زر اذتیار زاشتِ تاشٌس ،اس حك رأی زر هجوع تزذَرزارًس  .زر
تارید تزاسًاهِ زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری هوتاسی وِ زارای حك رأی تَزُ اًس شاهل اشراص سیز است :
وام دارندگان

تعذاد ياحذَای

درصذ ياحذَای

ياحذَای ممتاس

ممتاس تحت تملک

تحت تملک

شزوت تَسعِ اهیس افك گززشگزی

7،000

70

شزوت وارگشاری آگاُ

3،000

30

10،000

100

مذیز صىذيق ؛ شزوت وارگشاری آگاُ (سْاهی ذاص ) وِ زر تارید  84/06/17تِ شوارُ  6252زر ازارُ ثثت شزوتْای
ساری تِ ثثت رسیسُ است ً .شاًی هسیز عثارت است اس ذیاتاى ٍلیعظز ـ تاالتز اس هیززاهاز ـ وَچِ یشزاى پٌاُ ـ پالن  91ـ
عثمِ . 10
متًلی صىذيق ؛ هَسسِ حساتزسی آسهَزگاى وِ زر تارید  1369/11/28تِ شوارُ ثثت  4686زر هزجع ثثت شزوتْای
تْزاى تِ ثثت رسیسُ استً .شاًی هتَلی عتارت است اس تْزاى ذیاتاى وزین ذاى سًس ـریاتاى زوتز عضسی (آتاىجٌَتی)ـ
شوارُ  52ـ عثمِ زٍم.

تهران  :خیـاتان ولیعصر تاالتر از میرداماد کوچه یسدان پناه پالک  91طثقه 10
تهران  :خیـاتان حافظ-خیاتان کامران صالح -کوچه اختر –پالک-19طثقه سوم
ساری  :میدان امام جنة تانک ملت تورس اوراق تهادار طثقه 2
پست الکترونیک Agahbroker@gmail.com :
کد پستی 1568837139 :

فاکـس 88674526 :
تلفـن 88674524 :
تلفـن  66742532-4 :فاکس 66749751 :
تلفـن  0151-2268414:فاکـس 0151-2264506:
وب سـایت Agahbroker.com :

ضامه صىذيق ي مذیز ثبت ؛ تاًه گززشگزی است وِ زر تارید 1389/10/07تا شوارُ ثثت ً 392373شز هزجع ثثت
شزوت ّای شْزستاى تْزاى تِ ثثت رسیسُ است

ً .شاًی ضاهي عثارتست اس  :تْزاى ،ذیاتاى شْیس تْشتی  ،خ یاتاى

پاوستاى ،وَچِ شْیس ساٍجی ًیا  ،پالن ،6عثمِ اٍل .
حسابزس صىذيق ؛ هَسسِ حساتزسی تْزاز هشار است وِ زر تارید  1377/03/06تا شوارُ ثثت ً13898شز هزجع ثثت
شزوتْای تْزاى تِ ثثت رسیسُ است ً .شاًی حساتزس عثارت است اس  :تْزاى ـ ذیاتاى فجز(جن ساتك) پالن-27عثمِ زٍم.
اطالعات سزمایٍگذاری صىذيق در تارید 1394/01/26

خالص ارسش ريس دارایی َا 44,367,109,509 :ریال
سزهای گذاری هوتاسٍ10,000 :احس
ُ
تعساز ٍاحسّای
تعساز ول ٍاحسّای سزهایِ گذاری ٍ 43.477 :احس
تعساز زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری :
اشراص حمَلی  145 ٍ 3اشراص حمیمی
ًسثت سزهایِ تاهیي شسُ تَسظ اشراص حمیمی  20 :زرطس
ارسش اسوی ّز ٍاحس سزهایِ گذاری  1.000.000 :ریال
ًزخ طسٍر ٍ اتغال ّز ٍاحس سزهایِ گذاری زر تارید گشارش :
1,021,679ریال ٍ  1,020,473ریال
شزح

ریال

تعساز

ذالض زارائیّا (ٍاحس سزهایِگذاری) اٍل زٍرُ

49,121

49,470,495,790

یگذاری طازر شسُ طی زٍرُ
ٍاحسّای سزها ُ

1,927

1,984,129,222

یگذاری اتغال شسُ طی زٍرُ
ٍاحسّای سزها ُ

)(7,571

)(7,691,820,536

سَز (سیاى ) ذالض زٍرُ

-

6,911,008,601

تعسیالت

-

-

تمسیم سَز

-

)(6,306,703,568

ذالض زارائیّا (ٍاحس سزهایِگذاری) پایاى زٍرُ

43,477

44,367,109,509
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باسدَی صىذيق طی ديرٌ  1393/04/27تا 1394/01/26
طٌسٍق سزهایِ گذاری تاًه گززشگزی عی زٍرُ مسبٍر هَفك تِ وسة تاسزّی  5.78زرطسی گززیسُ است .

همایسِ تاسزُ طٌسٍق:
تاسزُ طيزٍق

شاذض طٌسٍقّا

شاذض تاسار

یه ّفتِ اذیز

0.08

--

-3.69

یه هاُ اذیز

2.31

--

4.54

سِ هاُ اذیز

5.41

--

3.25

یىسال اذیز

18.07

--

-7.81

همایسِ رًٍس تاسزُ ی طٌسٍق ٍ شاذض:
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تزنیب زاراییّای طٌسٍق:
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میساى تَسیع شسيی سْام زر سثس زاراییّای طٌسٍق:
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