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پیوست:               دارد

 جناب آقای مستخدمین حسینی

مدیرعامل محترم کارگزاری سرمایه و دانش

با سالم و احترام؛
در پاسخ به نامه شمارة ٢٧١/١٥٧٩٠٩ مورخ ١٣٩٧/٠٤/٠٤ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسۀ 

ساعت ٠٩:٠٠ مورخ ١٣٩٧/٠٤/٠٣ صندوق سرمایهگذاری مشترک افق، به اطالع میرساند؛ ثبت صورتجلسۀ یاد 

شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بالمانع است:

تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ١٤٠٠/٠٤/٠٥؛ -١

تمدید تصدی ارکان صندوق؛ -٢

انتخاب "موسسه حسابرسی فریوران راهبرد" به عنوان حسابرس صندوق.  -٣

بر این اساس آخرین فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله صندوق به شرح زیر است:

محل ثبت شناسۀ ملّی شماره ثبت نام عنوان رکن ردیف

تهران ١٠١٠٢٧٣١٢٩١ ٢٣٢١٠٦ شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامیخاص) مدیر ١

تهران ١٠٣٢٠٤٨٤٣٥٢ ٣٩٧٦٣٢ شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی (سهامیخاص) متولی ٢

تهران ١٠٨٦١٨٧٣١١٩ ٣٣٠٩ موسسه حسابرسی فریوران راهبرد حسابرس ٣

کد ملّی نام پدر نام نماینده نام عنوان رکن ردیف

٠٠٦٩٩١٨٩٠٢ حیدر امیرعلی مستخدمین حسینی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامیخاص) مدیر ١

٠٠٦٦٨٨١٧٧٣ علی محمد مهدی اسالمی بیدگلی شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی (سهامیخاص) متولی ٢

٢٧٢١٤٧١٠٥٨ محمد امیر جمال امیدی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد حسابرس ٣
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صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال میشود. مقتضی است؛ 

ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.  بدیهی است؛ مشروح 

تغییرات باال باید در تارنمای صندوق و خالصه آن در روزنامه کثیراالنتشار مربوط درج گردد.

رونوشت:
 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای اسالمی بیدگلی مدیر عامل  محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد


