بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 33211
-1تشکیل جلسه:
مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک سپهرآتی ثبت شده به شماره  88433نزد مرجع ثبت شرکتهاا و ثبات شاده باه شاماره
 33381نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز رأس سااتت 33:81روز شانبه ماور
 3813/31/33در محل اقامت صندوق ،واقع تهران ،بلوار نلسون ماندال ،نبش آرش غربی ،پالک  ،338ساختمان سپهر آفریقا ،طبقه
4و 3با کدپستی  3134448331تشکیل گردید.

 -2انتخاب هیئت رئیسه:
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز باه اساتناد مااده  33اساسانامه صاندوق تشاکیل و بار اسااس
رأیگیری به تمل آمده اتضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.
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  3مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما)
ناظر  3مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)
دبیر مجمع

-3دستور جلسه:
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 -3-8تصمیمگیری در خصوص تغییر در مفاد بند  8-3امیدنامه در خصوص حد نصاب مربوط به ترکیب داراییهای صندوق،
 -3-8تصمیمگیری در خصوص تغییر در مفاد بند  8-1امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی هاای
صندوق،
-4تصمیمات مجمع:
کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
 -3-4مفاد بند  8-3امیدنامه صندوق در خصوص حد نصابهای مربوط به ترکیب داراییهای صندوق به شرح زیر تغییر یافت.
بند قبلی:

در طول تمر صندوق حدنصابهای زیر بر اساس ارزش روز داراییهای صندوق رتایت میشود:

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
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار33211
-3
-3

-8
-4
-3

نسبت از كل داراییهاي صندوق
شرح
سرمایهگذاری در سهام و حق تقادم ساهام پذیرفتاه شاده در باورس حداقل  %41از کل داراییهای صندوق
تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران
سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر
حداکثر  %31از کل داراییهای صندوق
 -3-3پذیرفته شده در بورس تهران
حداکثر  %3از کل داراییهای صندوق
 -3-3پذیرفته شده در فرابورس ایران
حداکثر  %81از کل داراییهای صندوق
سهام و حقتقدم سهام طبقه بندی شده در یك صنعت
سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شاده در باازار اول و دوم فراباورس حداکثر  %31از کل داراییهای صندوق
ایران
حداکثر  %3از کل سهام و حقتقدم سهام منتشره ناشر
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر

بند جدید:

در طول تمر صندوق حدنصابهای زیر بر اساس ارزش روز داراییهای صندوق رتایت میشود:
نسبت از كل داراییهاي صندوق

شرح

 -3سرمایهگذاری در سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار خرید سهام
پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران و
حداقل  %41از کل داراییهای صندوق
واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق
بهادار" ثبت شده نزد سازمان.
 -3سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر

حداکثر  %3از اوراق منتشره ناشر

 -3-3سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد حداکثر  %31از کل داراییهای صندوق
اختیار معامله همان سهام
 -3-3سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم حداکثر  %3از کل داراییهای صندوق
فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام
 -8سهام ،حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده حداکثر  %81از کل داراییهای صندوق
در یك صنعت
 -4سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در حداکثر  %31از کل داراییهای صندوق
بازار اول و دوم فرابورس ایران
 -3واحدهای سرمایهگذاری"صندوق های سرمایهگذاری غیر از اوراق حداکثر  %3از کل داراییهای صندوق و تا سقف  %81از تعداد واحدهای
صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
بهادار"
 -6سرمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از حداکثر  %3از کل داراییهای صندوق
بورس ها
 -4اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام
 -3اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

رئیس مجمع

ناظرین مجمع
ناظر اول

آقای مهدی اسالمی بیدگلی

حداکثر  %3از کل داراییهای صندوق
حداکثر  %31از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق
در سهام

آقای امیر سعیدی

دبیر مجمع
ناظر دوم

خانم الهام خواجه نصیری

خانم آیجمال کر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار33211
 -3-4مفاد بند  8-1امیدنامه صندوق در خصوص هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
بند قبلی:
عنوان هزینه

حقالزحمة حسابرس

شرح نحوة محاسبة هزینه

مبلغ ثابت  41میلیون ریال برای هر سال مالی

هزینههای دسترسی به نرمافزار ،تارنما هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها
ساالنه تا سقف  411میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق،
و خدمات پشتیبانی آنها

بند جدید:
عنوان هزینه

حقالزحمة حسابرس

شرح نحوة محاسبة هزینه

مبلغ ثابت  311میلیون ریال برای هر سال مالی

هزینههای دسترسی به نرمافزار ،هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها
ساالنه تا سقف  611میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق،
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

اسامی دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک سپهر آتی مور 3813/31/33
به شرح جدول زیر است:
ردیف

نام دارنده واحد

شماره

سرمایهگذاري ممتاز

ثبت

 3شرکت تامین سرمایه سپهر
 3شرکت مشاورسرمایهگذاری آرمان آتی

تعداد واحد
نام نماینده

شناسه ملی

سرمایهگذاري
ممتاز

431313
814683

31831413111
31831434833

الهام
خواجه نصیری
مهدی
اسالمی بیدگلی

جمع

درصد از كل
واحدهاي
سرمایهگذاري

محل امضاء

ممتاز

111

11

311

31

000ر1

100

جلسه مجمع صندوق درساتت  36:11با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با
حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهاا و م سساات
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

