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 نام شرکت:     الف) 

 شرکت سبد گردان سرمایه و دانش ( سهامی خاص ) 

محل ثبت: تهران             ٥٦٨٤٢٠شماره ثبت :          ٩١٣٩/ ٢٤/٠٨تاريخ تاسیس :   

 تاريخچه و سوابق:   ب) 

ی )  ٧) ماده ی (٢(در اجرای بند  ای ، به منظور مدیريت حرفه ١٣٩٢دی ماه  ایران مصوب اسالمی قانون بازار اوراق بهادار جمهور

وجوه آحاد جامعه در بازار سرمایه، نهاد مالی جدیدی به نام شرکت سبدگردان به عنوان نهاد واسط معرفی گردید. در همین  

وکارهای مورد نیاز، مجوز تأسیس شرکت سبدگردان سرمایه و  راستا پس از تصویب اساسنامه، دستورالعمل و سای ر ساز

  ١٣٩٩ماه    آذر  یکم  ها و در تاريخ در اداره ثبت شرکت  ٥٦٨٤٢٠تحت شماره  ١٣٩٩ماه  آبان  ٢٤تاريخ دانش ( سهامی خاص ) در  

  دی ماه  ٢٢  تاريخدر   در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز رسمی فعالیت شرکت ١١٧٦٥ تحت شماره

باشد. سرمایه شرکت برابر با  در حال فعالیت می  شرکت  و  گردیدصادر    از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ١٣٩٩

 پرداخت شده است.    ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ً
 لایر میباشد که تماما

 شماره ثبت نزد سازمان  تاريخ اعطای مجوز  مجوز ردیف 

 ۱۱۷۶۵ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ سبدگردانی  ۱

 ۸۰۲۵۱/۱۲۲ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ ی مشترک افق گذارسرمایه صندوق  مدیريت  ۲

 

 

زوم ی مشترک افق ه ر  مدیر صندوق سرمایه گذار



 

۲ 
 

 

 فعالیت اصلی شرکت : 

ی اوراق بهادار به نام  .١ وش یا نگهدار معین توسط سبدگردان در قالب قرارداد    گذارسرمایه تصمیم به خريد، فر

 ؛ گذارمشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه
 

 ی؛ گذارسرمایه های  صندوق پذیرش سمت در   .٢
 

رات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردان، مجاز  سایر فعالیت  .٣ هایی که طبق مقر

 است به آن فعالیت مبادرت نماید.

 ها: ترکیب دارایی     ج) 

 : استذیل های مالی حسابرسی شده به شرح  بر اساس صورت  ١٣٩٩/ ١٢/ ٣٠ وضعیت تراز مالی شرکت در تاريخ

 

 مبلغ(ريال)      بدهی ها و سرمایه         مبلغ(ريال)         دارایی ها 

ی   ٣٫١٦٣٫٦٨٩٫٥٩٦ بدهی های جاری  ٣٩٫٥٤٨٫٢٠٨٫٧٤٢ جار

ی     ١٫١٨٩٫٨٧٧٫٠٢٩ بدهی های غیرجار

 ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حقوق صاحبان سهام  ٤٫٨٠٥٫٣٥٧٫٨٨٣ غیرجاری 

 ٤٤٫٣٥٣٫٥٦٦٫٦٢٥ جمع  ٤٤٫٣٥٣٫٥٦٦٫٦٢٥ جمع 

 

 جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی:     ) د 

 

 نوع مدرک  تعداد 

 دکتری  ٣

 فوق لیسانس  ٦

 لیسانس  ٣

 دیپلم  ٣
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 جدول ترکیب منابع انسانی مدارک حرفه ای:     ) ه 

 

 نوع مدرک تحصیلی  تعداد 

 اصول بازار سرمایه  ٤

ی بازار سرمایه  ۳  تحلیل گر

زشیابی اوراق   ٢ بهادار ار  

 مدیريت سبد اوراق بهادار  ٣

ی بازار سرمایه  ٣  معامله گر

 مدیريت نهادهای بازار سرمایه  ١

 کارشناسی عرضه و پذیرش  ١

١ CFA I 

 جمع  ۱۸

 

 ) آدرس: ی 

 

 شرکت سبدگردان  سرمایه و دانش 

دوم، طبقه   ١٣آدرس: تهران ، خیابان احمد قصیر ، خیابان سوم ، پالک   

۱۵۱۳۶۴۶۹۱۳ کدپستی:    

   ٠٢١-٨٨١٠٩٣٧٣تلفن:  

٠٢١-٨٨١٠٩٣٧٣دورنگار:   

info@sdasset.ir :ونیکی   پست الکتر

 

mailto:info@sdasset.ir

