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(ب) تاریخچه و سوابق فعالیت

شرکت سبدگردان سرآمد بازار ،به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  1394/04/08در قالب
حقوقی شرکت سهام خاص تأسیس و با شماره  474850نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
همچنین این شرکت به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت ،در تاریخ  1394/06/20با شماره  11368نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار به ثبت رسیده است .با انجام اقدامات الزم ،مجوز فعالیت شرکت در تاریخ  1394/10/20از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ
شده است.
مرکز اصلی شرکت در شهر تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیرازی جنوبی ،خیابان سامان ،پالک  79ساختمان ایدهآل،
طبقه دوم است.
(ج) موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت ،انجام فعالیتهای زیر با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است:
( )1خدمات سبدگردانی ،شامل:
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• تصمیم به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی
مشخص ،به منظور کسب انتفاع برای سرمایهگذار،
• پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری،
• سایر فعالیتهایی که طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ،دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی مجاز است
به آن فعالیتها مبادرت نماید.
( )2فعالیتهای مشاور عرضه
• بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
• ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
• تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنماییهای الزم جهت تهیه گزارش توجیهی،
• بررسی اطالعات ،مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص
حقوقی ذیصالح در خصوص گزارشهای یادشده،
• تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصالح،
• تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
• نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
• انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق
بهادار ،شرایط انتشار ،نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق ،زمانبندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی
ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
• طراحی اوراق بهادار،
• بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
• تعیین قیمت فروش یا پذیرهنویسی اوراق بهادار.
( )3فعالیتهای مشاور پذیرش اوراق بهادار یا کاال
• مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس
به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز پذیرش در خصوص اوراق بهادار،
• مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کاال در هر یک از بورسها به نمایندگی از عرضهکننده کاال در
صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص کاال،
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(د) سرمایه و ترکیب صاحبان سهام

آخرین سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) مبلغ ( 100یکصد) میلیارد ریال منقسم به 100
(یکصد) میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی است .ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر است:
سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

امیر حمزه مالمیر
بهروز زارع
محمدرضا اسدالهی
احسان حاجی علیاکبر
احسان محبی
منیژه رضایی

40.000.000
39.000.000
12.000.000
8.000.000
500.000
500.000

40
39
12
8
0/5
0/5

جمع

100.000.000

100

