مدیر صندوق
صندوق سرمایهگذاری افق ملت

الف ) نام شرکت  :شرکت تامین سرمایه بانک ملت

تاریخ تأسیس0821/01/82 :

شماره ثبت810190 :

محل ثبت  :تهران

آدرس :تهران ،خیابان وزراء ،خیابان هفتم ،پالک 6

شماره تماس22001808-22001888 :

ب ) تاریخچه و سوابق فعالیت :
تأمین سرمایه بانک ملت(شرکت سهامی خاص) در  8شهریور  9881مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق
بهادار به عنوان عالی ترین رکن بازار اوراق بهادار دریافت کرد و در  88دی  9881با سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال و با
شماره  810599در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شد تا به عنوان یک نهاد مالی حضور خود را در
صنعت بانکداری سرمایهگذاری ( )Investment Bankingکشور اعالم کند.
بند  98ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در بیان وظایف ،اختیارات و کارکردهای شرکتهای تأمین
سرمایه مقرر کرده است:
شرکت تأمین سرمایه  :شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران فعالیت میکند و می-
تواند فعالیتهای کارگزاری معاملهگری ،بازارگردانی ،مشاوره ،سبدگردانی ،پذیره نویسی ،تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای
مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.
فلسفه و ماموریت اصلی تامین سرمایه بانک ملت ،ارایه خدمات و محصوالت پولی ،مالی ،اعتباری و مشاورهای مورد نیاز
مشتریان بالفعل و بالقوه شرکت در بازارهای ملی و بین المللی پول و سرمایه با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذینفعان
استراتژیک شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعهای از نیروهای خبره و کارآمد است که در فضایی ارزش آفرین ،خالق و
متعالی،گرد هم آمدهاند.
تامین سرمایه بانک ملت ،کسب باالترین سهم در بازارهای ملی و منطقهای ،ایفای نقش رهبری در صنعت بانکداری
سرمایهگذاری کشور ،مسئولیت پذیری و مشتری مداری را آرمان خود قرار داده است تا با تبدیل شدن به یک مجموعه مالی
با ابعاد وسیع ،این صنعت را تا حد کسب بیشترین اعتماد عمومی رشد دهد.

ج ) ترکیب دارائیها :
وضعيت تراز مالي شرکت در تاريخ  2921/29/92براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده به شرح زير ميباشد:
داراييها

مبلغ ( ميليون ريال)

بدهيها و سرمايه

مبلغ ( ميليون ريال)

جاري

999189190

جاري

0889188

غيرجاري

9009889

غير جاري

8889390

حقوق صاحبان سهام

399889883

جمع

020992727

جمع

020092727

د ) ساختار مالی :
سال مالی

نسبت مالی

2326/29/92

نسبت سود ناخالص به درآمد

26%

نسبت سود خالص به درآمد

22%

نسبت گردش دارائیها

92%

نسبت جاری

2331

سرمایه در گردش خالص

 63661میلیارد ریال

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

92%

نسبت بازده دارائیها () ROI

9232%

ه )جدول ترکیب تعدادی منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی و مدارک حرفهای :
( به تاریخ ) 2326/29/92
نوع مدرک حرفهای
اصول مقدماتی

تحلیلگری بورس

سایر مدارک

بدون مدرک

بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار

مرتبط

حرفهای

نوع مدرک تحصیلی

دکتري

99

8

فوق ليسانس

3

8

ليسانس و پايينتر

5

5

و ) سایر موارد- :

-

5
0

-

99

