بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
شناسه ملی  80442930041و به شماره ثبت 22013
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 88329
-8تشکیل جلسه:
مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک سپهرآتی ثبت شده به شماره  88433و شناسهه ملهی  84448930043نهد مرجهع ثبهت
شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره  88389ند سازمان بورس و اوراق بها ار با حضور کلیهه ارنهدگان
واحدهای سرمایهگذاری ممتاز رأس ساعت  80روز شنبه مورخ  8890/84/83ر محل اقامت صندوق ،واقع تهران ،بلوار نلسون مانهد ،
نبش آرش غربی ،پالک  ،888ساختمان سپهر آفریقا ،طبقه 4و 0با کدپستی  8984448809تشکیل گر ید.

 -3انتخاب هیئت رئیسه:
مجمع صندوق با حضور کلیه ارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز بهه اسهتنا مها ه  33اساسهنامه صهندوق تشهکیل و بهر اسهاس
رأیگیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گر یدند.
آقای مهدی اسالمی بیدگلی
آقای امیر سعیدی
خانم الهام خواجه نصیری
خانم آیجمال کر

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی)
ناظر  8مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگر ان کاریدما)
ناظر  3مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)
بیر مجمع

-2دستور جلسه:
بیر مجمع ستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمو :
 -8-8تصمیمگیری ر خصوص تمدید وره فعالیت صندوق،

-0تصمیمات مجمع:
کلیه ارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به اتفاق آرا موار به شرح موار زیر را تصویب نمو ند:
 -8-4کلیه ارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به اتفاق آرا با تمدید وره فعالیت صندوق برای مدت  8سال موافقت نمو ند.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع
ناظر اول

آقای مهدی اسالمی بیدگلی

آقای امیر سعیدی

دبیر مجمع
ناظر دوم

خانم الهام خواجه نصیری

خانم آیجمال کر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
شناسه ملی  80442930041و به شماره ثبت 22013
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار33211
اسامی ارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز حاضر ر جلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک سپهر آتی مورخ 8890/84/83
به شرح جدول زیر است:
ردیف

نام دارنده واحد

شماره

سرمایهگذاری ممتاز

ثبت

 8شرکت تامین سرمایه سپهر
 3شرکت مشاورسرمایهگذاری آرمان آتی

تعداد واحد
نام نماینده

شناسه ملی

سرمایهگذاری
ممتاز

489393
894083

84834443994
84834434803

الهام
خواجه نصیری
مهدی
اسالمی بیدگلی

جمع

درصد از کل
واحدهای
سرمایهگذاری

محل امضاء

ممتاز

944

94

844

84

444ر8

844

جلسه مجمع صندوق رساعت  80:84با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع 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 شرکتهها و مؤسسهات
غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع
ناظر اول

آقای مهدی اسالمی بیدگلی

آقای امیر سعیدی

دبیر مجمع
ناظر دوم

خانم الهام خواجه نصیری

خانم آیجمال کر

