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 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمایهگذاری مشترك رشد سامان که صندوقي با سرمایه باز در اندازه (کوچك) محسوب ميشود ،در تاریخ 1392/11/23
تحت شماره 33372نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و در تاریخ  1392/12/05تحت شماره 11235نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از دارایيهای مالي
و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسك مورد قبول ،تالش ميشود بیشترین بازدهي ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد.
برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس  ،اوراق
بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری مينماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه ،سه سال است .مرکز اصلي صندوق در
تهران  ،خیابان آفریقا  ،نرسیده به چهارراه جهان کودك  ،نبش کوچه  ، 25ساختمان  29آفریقا  ،طبقه  ، 7شرکت کارگزاری بانك
سامان واقع شده و صندوق دارای  2شعبه مي باشد.
 -2-1دورة فعاليت صندوق
مدت فعالیت صندوق طبق مجوز صادر شده تا  1395/11/22بوده است که طبق مجامع برگزار شده تا  1398/11/22تمدید شده
است
 - 3-1محل اقامت صندوق:
مرکز اصلي صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،نرسیده به چهارراه جهان کودك  ،نبش کوچه  ، 25ساختمان  29آفریقا  ،طبقه ، 7
شرکت کارگزاری بانك سامان واقع شده و صندوق دارای  2شعبه مي باشد.
 - 2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده مي شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 -2-1مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل ميشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به
شرطي که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

1

شرکت بيمه سامان

900

90

2

شرکت کارگزاری بانك سامان

100

10

1,000

100

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

جمع
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 -2-2مدیر صندوق : ,شرکت کارگزاری بانك سامان است که در 1372/03/03با شمارة ثبت 97364نزد مرجع ثبت
شرکتهایشهرستانتهران به ثبت رسیده است .نشاني مدیر عبارتاست از :تهران ،خیابان آفریقا  ،نبش کوچه 25گاندی  ،ساختمان 29
آفریقا  ،طبقه  7شرکت کارگزاری بانك سامان.
 -2-3متولی صندوق : ,شرکت مشاور سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ  1389/12/22به شماره ثبت 398513
نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است  .نشاني متولي عبارت است از بلوارآفریقا ،خ گل آذین ،پالك  ،23طبقه سوم
غربي.22.
 -2-4ضامن  ,شرکت بیمه سامان است که در تاریخ  1383/11/27با شمارة ثبت  241059نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به
ثبت رسیده است .نشاني ضامن عبارت است از :تهران ،خیابان خالد استامبولي شماره .113
 -2-5حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسي شاخص اندیشان است که در تاریخ  1382/04/29به شماره ثبت  15566نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشاني متولي عبارت است از خیابان نفت شمالي  ،نبش خیابان  ، 9پالك
،144طبقه  6واحد .22
 -3اهداف و استراتژیهای صندوق:
 -3-1هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از دارایيها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به
پذیرش ریسك مورد قبول ،تالش ميشود ،بیشترین بازدهي ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیت
های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد :اوالً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص ،گردآوری و تحلیل اطالعات
و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایه گذاران تقسیم مي شود و سرانة هزینة هر سرمایه گذار کاهش مي یابد .ثانیاً ،صندوق
ازجانب سرمایه گذاران ،کلیة حقوق اجرایي مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام ميدهد و در
نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مي یابد .ثالثا ً،امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایي ها
فراهم شده و در نتیجه ریسك سرمایه گذاری کاهش مي یابد.
 -3-2صندوق فقط مي تواند در دارایي های ریالي داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجي (ارزی) به هر نوع و شکل
غیرمجاز میباشد .صندوق در دارایي هایي به شرح زیر سرمایه گذاری مي کند:
 : -3- 2-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازاردوم
فرابورس ایران که به تشخیص سبا ،شرایط الزم را دارند؛
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 : -3-2-2حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته
شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا ،شرایط الزم را دارند؛
 : -3-2-3اوراق مشارکت ،اوراق صکوك و اوراق بهادار رهني و سایر اوراق بهاداری که تمامي شرایط زیر را داشته باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب -سود حداقلي برای آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدیر ،یکي از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهدکرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار
ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 : -3-2-4گواهي های سپردة منتشره توسط بانك ها یا مؤسسات مالي اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران.
 : -3-2-5هر نوع سپرده گذاری نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران.
 : -3-3این صندوق از ن وع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق

ردیف

تقدم خرید سهام مي کند .همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایي های صندوق رعایت مي شود:

1

توضیحات

موضوع سرمایه گذاری

سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته حداقل  %70از کل دارایيهای صندوق
شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و
واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از
اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان

2

سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر

حداکثر  %5از اوراق منتشره ناشر

3

سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار
اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر  %10از کل دارایي های صندوق

4

سهام ،حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی
شده در یك صنعت

حداکثر  %30از کل دارایيهای صندوق

5

واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از حداکثر  %5از کل دارایيهای صندوق و تا سقف  %30از تعداد
واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران ميباشد
اوراق بهادار"

6

سرمایه گذاری در گواهي سپرده کاالیي پذیرفته شده نزد یکي
از بورسها

حداکثر  %5از کل دارایيهای صندوق

7

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

8

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری
صندوق در سهام

9

سرمایهگذاری در گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي

حداکثر  %15از کل دارایيهای صندوق
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 : -3-4این صندوق برای دست یابي به بازدهي بیشتر از بازدهي متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبة نرخ ()TEDPIX
طراحي شده است .تغییرات شاخص قیمت و بازدهي نقدی متوسط بازدهي بورس تهران است.
 -4واحدهای سرمایه گذاری:
ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یك میلیون ریال است که باید روی گواهي های سرمایه گذاری قید شود .واحدهای سرمایه
گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیرتقسیم مي شود:
الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها  1.000واحد سرمایه گذاری است ،قبل ازشروع دورة پذیره نویسي اولیه مطابق
مادة  ،8کالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری مي شود .این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولي قابل انتقال به
غیرمي باشد.
ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دورة پذیره نویسي اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر مي شود .این نوع واحدهای
سرمایه گذاری قابل ابطال ولي غیرقابل انتقال مي باشد .حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایهگذاران در امیدنامه قید شده
است.
 -4-1ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیك واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ  1398/04/31به شرح جدول زیر مي باشد:
1398/04/31
تعداد واحدها

درصد

ریال

سرمایه گذاران
واحدهای سرمایه گذاری عادی

97.365

98.98

225.005.526.644

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1.000

1.02

2.310.948.766

98,365

100

227,316,475,410

جمع

 -4-2ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیك اشخاص حقیقي و حقوقي در تاریخ  1398/04/31به شرح جدول زیر مي باشد:
1398/04/31
تعداد واحدها

درصد

ریال

سرمایه گذاران
اشخاص حقوقي

95،414

97

220،496،981،147

اشخاص حقیقي

2،951

3

6،819،494،263

98,365

100

227,316,475,410

جمع
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 -5اطالعات سرمایه گذاری صندوق در 1398/04/31به شرح زیر می باشد:

کل خالص ارزش دارایي ها (ریال) :

227,316,475,410

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :

2.342.225

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :

2.310.948

قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :

2.310.948

تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :

98,365

تعداد

ریال

خالص دارایي ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

93.187

167.503.507.220

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طي دوره

5.357

5.357.000.000

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طي دوره

)(179

)(179،000،000

سود خالص دوره

-

65.814.388.102

سود تقسیمي

-

)(17،296،026،978

تعدیالت

-

6،116،607،066

98,365

227,316,475,410

خالص دارایي های پایان دوره

 -6ترکيب دارایی های صندوق در تاریخ : 1398/04/31
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 -7نمودارها:
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