بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
شناسه ملی  14003926508و به شماره ثبت 33482
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 11239

-1تشکیل جلسه:
مجمع صندوق سرمایهگذاري مشترک سپهرآتی ثبت شده به شماره  33482و شناسهه ملهی  14003926508نهد مرجهع ثبهت
شرکتها و مؤسسات غیر تجاري تهران و شماره ثبتی  11239ند سازمان بورس و اوراق بها ار با حضور کلیه ارندگان واحدهاي
سرمایهگذاري ممتاز رأس ساعت 13:00روز سه شنبه مورخ  1396/03/09ر محل اقامت صندوق ،واقع تههران ،بلهوار نلسهون مانهد ،
نبش آرش غربی ،پالک  ،113ساختمان سپهر آفریقا ،طبقه پنجم ،با کدپستی  1917743159تشکیل گر ید.

 -2انتخاب هیئت رئیسه:
مجمع صندوق با حضور کلیه ارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز بهه اسهتنا مها ه  28اساسهنامه صهندوق تشهکیل و بهر اسهاس
رأيگیري به عمل آمده اعضاي هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گر یدند.
خانم الهام خواجه نصیري
آقاي امیر سعیدي
آقاي مهدي اسالمی بیدگلی
خانم آیجمال کُر

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)
ناظر  1مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگر ان کاریدما)
ناظر  2مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایهگذاري آرمان آتی)
بیر مجمع

-3دستور جلسه:
بیر مجمع ستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمو :
 -3-1تصمیمگیري ر خصوص تمدید وره فعالیت صندوق،

-4تصمیمات مجمع:
کلیه ارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز به اتفاق آرا موار به شرح موار زیر را تصویب نمو ند:
 - 4-1با تمدید وره فعالیت صندوق تا تاریخ  1396/03/31موافقت گر ید.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع
ناظر اول

خانم الهام خواجه نصیري

آقاي امیر سعیدي

دبیر مجمع
ناظر دوم

آقاي مهدي اسالمی بیدگلی

خانم آیجمال کُر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار11239
اسامی ارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز حاضر ر جلسه مجمع صندوق سرمایهگذاري مشترک سپهر آتی مورخ 1396/03/09
به شرح جدول زیر است:
ردیف

نام دارنده واحد

شماره

سرمایهگذاری ممتاز

ثبت

تعداد واحد
نام نماینده

شناسه ملی

سرمایهگذاری
ممتاز

 1شرکت تامین سرمایه سپهر

419292

10320708990

 2شرکت مشاورسرمایهگذاري آرمان آتی

397632

10320484352

الهام
خواجه نصیري
مهدي
اسالمی بیدگلی

جمع

درصد از کل
واحدهای
سرمایهگذاری

محل امضاء

ممتاز

900

90

100

10

000ر1

100

جلسه مجمع صندوق رساعت  13:30با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه بهه آقهاي علیرضها سهیري
وکالت با حق توکیل به غیر ا ند تا نسبت به ثبت مفا این صورتجلسه ند سازمان بورس و اوراق بها ار و ا اره ثبت شهرکتهها و
مؤسسات غیر تجاري تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع
ناظر اول

خانم الهام خواجه نصیري

آقاي امیر سعیدي

دبیر مجمع
ناظر دوم

آقاي مهدي اسالمی بیدگلی

خانم آیجمال کُر

