مدیر صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم فردا

الف) نام شرکت :تامین سرمایه امین
محل ثبت :تهران

تاریخ تاسیس6831/61/61 :

شماره ثبت860138 :

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:
تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان نخستین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه گذاری ایران
) (Investment Bankingدر  61شهریور 6831مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار که
باالترین رکن بازار اوراق بهادار است ،دریافت کرد .تامین سرمایه امین در  61دی  6831با شماره  860138در
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و با سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال ثبت شد .سازمان بورس و اوراق
بهادار در  13فروردین  6831مجوز فعالیت شرکت را به شماره  61033صادر کرد.
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  6111میلیارد ریال ،متشکل از  6111میلیون سهم هزار ریالی  ،با نام و تماماً
پرداخت شدهبود .براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ  ،6836/11/81افزایش سرمایه به
میزان صد در صد از محل مطالبات حال شده سهامداران تصویب و به هیأتمدیره اختیار داده شد که در طی یک
یا چند مرحله ،نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه از مبلغ  6111میلیارد ریال به مبلغ  1111میلیارد ریال
اقدام کند .در نخستین مرحله ،در تاریخ  6836/61/11از محل مطالبات سهامداران سرمایه شرکت به مبلغ 6801
میلیارد ریال و در مرحله دوم و در تاریخ  6831/61/61سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از
 6801میلیارد ریال به  1111میلیارد ریال افزایش یافت .در مرحله سوم در تاریخ  6830/18/18سرمایه شرکت
از  1111میلیارد ریال به  8111میلیارد ریال افزایش یافت .و در آخرین مرحله در تاریخ  6831/13/13سرمایه
شرکت از  8111به  8011میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت.
موضوع فعالیت:
براساس ماده  8اساسنامه ،موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از ":پذیرهنویسی ،تعهد پذیرهنویسی و تعهد
خرید اوراق بهادار در عرضههای ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای
مشابه".
موضوع فعالیتهای فرعی شرکت نیز عبارت است از:
 )6ارایه مشاوره در زمینههای:
نام و نام خانوادگی

امضاء

مهر شرکت

روش بهینه و زمانبندی تامین مالی؛
روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه اوراق بهادار
قیمتگذاری اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود
فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
فرآیند واگذاری اوراق بهادار
امور سرمایهگذاری
امور مدیریت ریسک
پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و انجام همه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
ادغام و تملک
تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها
خدمات مورد نیاز شرکتها در مورد سرمایهگذاریهای جدید ،توسعه ،تکمیل ،برنامهریزی ،بودجه بندی و
قیمتگذاری اوراق بهادار
 )1بازاریابی و مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار
 )8انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
 )4ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها
 )0ارائه خدمات مدیریت داراییها
 )1ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایهگذاری و اداره صندوقها
 )1کارگزاری
 )3کارگزار/معاملهگری
 )3سبدگردانی
 )61بازارگردانی
 )66جلب حمایت بانکها بیمه ها و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار
 )61کمک به شرکتها در تامین منابع مالی و اعتباری
 )68کمک به شرکتها برای صدور ،تاییدیه و قبول ضمانت نامه

نام و نام خانوادگی

امضاء

مهر شرکت

ج) ترکیب دارائیها
وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ  6833/11/86بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح ذیل
میباشد:
دارائیها

مبلغ(میلیون ریال)

بدهیها و سرمایه

مبلغ(میلیون ریال)

جاری

61،138،411

جاری

8،113،131

بلندمدت

1،401

بلند مدت

6،681،111

سرمایه

3،101،884

جمع

66،311،131

جمع

66،311،131

د) ساختار مالی * :
سال

6833

6831

نسبت سود ناخالص به درآمد

 14درصد

 38درصد

نسبت سود خالص به درآمد

 13درصد

 10درصد

نسبت گردش دارائیها

 86درصد

 11درصد

8.8

4.3

 1،010،634میلیون ریال

 1،081،184میلیون ریال

1.83

1.11

 14درصد

 18درصد

نسبت مالی

نسبت جاری
سرمایه در گردش
نسبت بدهی به حقوق صاحبان
سهام
نسبت بازده دارائیها ()ROI

*سایر اطالعاتی که به تشخیص مدیرعامل تأثر با اهمیت بر عملکرد شرکت دارد باید ارائه شود.

نام و نام خانوادگی

امضاء

مهر شرکت

ه) جدول ترکیب تعدادی منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی و مدارک حرفهای:
(به تاریخ )6833/18/11
سایر مدارک
مرتبط

بدون مدرک
حرفهای

نوع مدرک حرفه ای
نوع مدرک تحصیلی

اصول مقدماتی تحلیلگری بورس
اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار

دکتری

6

1

1

1

فوق لیسانس

61

6

61

61

لیسانس

6

1

1

66

فوق دیپلم

1

1

1

1

دیپلم

1

1

1

1

آدرس :خیابان ولیعصر(عج)،باالتر از بلوار میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک 06
تلفن تماس48131111 :

نام و نام خانوادگی

امضاء

مهر شرکت

