گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
(اطلس)
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1393.10.30

تاریخ تهیه گزارش1393/11/28 :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 1393.10.30

-1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
محسوب می شود در تاریخ  1392/09/17نزد ثبت شرکتها با شماره  32953و در تاریخ
 1392/10/01تحت شماره  11215نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این
صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد
است .با توجه پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب
سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته
شده در بورس تهران و فرابورس ایران ،اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق
بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و ...سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت
صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه ،از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد .مرکز
اصلی صندوق در تهران ،خیابان کریمخان زند ،ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه نگین،
کوچه زیبا ،پالک 1واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.
 -1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوحته آینده (اطلس) مطابق با ماده 55
اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس  www.ayandehetf.comدرج گردیده است.
 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق :از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان
واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایهگذاری ممتاز یک حق رأی دارند .در تاریخ
ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر
است:
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ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحت
تملک

درصد واحدهای تحت تملک

1

شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)

990،000

99

2

مهدی آذرخش

10،000

1

1،000،000

100

مجموع

مدیر صندوق :شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  1373/09/23با شمارة ثبت  109737نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ
کریمخان زند ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا پالک.1
متولی صندوق :متولی صندوق ،موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ  1381/01/14به
شماره ثبت  1124و شناسه ملی  10260168565نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت
رسیده است .نشانی متولی عبارتست از  :تهران -بلوارمیرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پالک
 41واحد 8طبقه سوم
بازارگردان :بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی¬خاص) است که در تاریخ
 1390/09/06با شمارة ثبت  419292و شناسه ملی  10320708990نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی بازارگردان عبارت است از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش
غربی ،پالک- 113ساختمان سپهر آفریقا طبقه .5
حسابرس صندوق :حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ  1357/02/12به
شماره ثبت  1910و شناسه ملی  10100168482نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت
رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از :تهران خ مطهری -بعد از قائم مقام فراهانی-پالک -231
طبقه .3
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 -3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ : 1393/10/30
مجموع واحدهای سرمایه گذاری 31,113,924 :واحد
خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری 271,145,994,718 :ریال
 NAVابطال  8,715 :ریال
 NAVصدور  8,833 :ریال
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