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اطالعات کلی صندوق

-1-1

تاریخچهفعالیت

سرمایهگذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ

صندوق 
 1393/05/27نزد ثبت شرکتها با شماره  34463و در تاریخ  1393/06/03تحت شماره  11277نزد
سرمایهگذاران و

جمعآوری سرمایه از 
سازمان بورس به ثبت رسیده است.هدف از تشکیل این صندوق   ،
میشود
داراییها و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش  

تشکیل سبدی از 
سرمایهگذاران گردد.برای نیل به این هدف ،صندوق در اوراق بهادار(اوراق

بیشترین بازدهی ممکن نصیب 
مینماید.مدتفعالیتصندوقبهموجبماده()5
سرمایهگذاری 

مشارکت،گواهیسپردههایبانکیو)..........
اساسنامه  3،سال تا تاریخ  1396/05/26است.مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان کریمخان زند،ابتدای
قائممقام،کوچهنگین،کوچهزیبا،پالک8واقعشدهاست .





.








-1-2اطالع رسانی 
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مطابق با ماده  57اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس
 http://hamifund.comدرج گردیده است .



 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوقسرمایهگذاریثابتحامیازارکانزیرتشکیلشدهاست:
میشود.دارندگان
سرمایهگذاریممتازتشکیل 

مجمع صندوق سرمایهگذاری،ازاجتماعدارندگانواحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته

واحدهای 

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394.01.31

باشند ،ازحق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخترازنامه دارندگان واحد هایسرمایه گذاری ممتازی که
دارایحقرأیبودهاندشاملاشخاصزیراست :






ردیف  نامدارندگانواحدهای









تعدادواحدهایممتازتحت

ممتاز 

تملک 

درصدسهامممتاز 

درصدواحدهایتحت
تملک 

1

شرکتکارگزاریمفید 

 9،900

 %99

 %16.85

2

هادیمهری 

 100

 %1

 %0.17

 10،000

 %100

 %17.02

جمع 

مدیر صندوق،شرکتکارگزاریمفیداستکهدرتاریخ1373/09/23باشمارةثبت109737نزدمرجع
شرکتهای شهرستانتهران به ثبت رسیده است.نشانی مدیر عبارت است از تهرانـابتدایخیابان

ثبت 
قائممقامفراهانیـکوچهنگینـکوچهزیباپالک .1
متولی صندوق ،مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ  1375/03/28به شماره
ثبت 8977نزدمرجع ثبت شرکت هایتهرانبه ثبترسیدهاست.نشانیمتولیعبارتاستازتهران،
خیابانسهروردیشمالی،خیابانخرمشهر،خیابانعربعلی(نوبخت)،پالک،1واحد 6
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی ) است که در تاریخ
مرجعثبتشرکتهایشهرستان تهران بهثبت رسیده است .

 1358/03/05به شماره ثبت  1970نزد 
نشانیحسابرسعبارتستازتهران،بزرگراهنیایش،بعدازتقاطعسردارجنگل،ابتدایآبشناسان،خیابان
نشاط،نبشکوچهسومغربی،پالک 24
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-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقثابت حامی درتاریخ :1394/01/31
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)50:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری58،744:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری67،955،098،255 :ریال
NAVابطال1،156،801:ریال 
NAVصدور1،157،114:ریال 












باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

