گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک نوین نگر آسیا
برای دوره مالی  6ماه و  5روزه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه 1395

تاریخچه :
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود که درتاریخ
 1394/09/16تحت شماره  11391نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  1394/08/30تحت شماره  37233و شناسه
ملی  14005404618نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از
سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق
تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهیهای سپردههای بانکی یا موسسات
مالی و اعتباری و واحدهای سرمایهگذاری صندوقها غیر از صندوقهای اوراق بهادار سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت
صندوق به موجب ماده  5اساسنامه 3 ،سال بوده و تاریخ اتمام آن  1395/08/29میباشد .مرکز اصلی صندوق در تهران،
خیابان میرداماد ،برج رز میرداماد ،طبقه  ،4واحد  403می باشد.
صندوق سرمایهگذاری مشترک نوین نگر آسیا که از این پس صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود  .دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز به شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رای در مجمع برخوردارند و
شامل اشخاص زیر است :
نام دارندگان

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

واحدهای ممتاز

ممتاز تحت تملك

ممتازتحت تملك

شرکت سبدگردان

1،970

نوین نگر آسیا

98،5

مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق؛ شرکت سبدگردان نـوین نـگر آسیـا (سهامی خاص) است که در تاریخ 1393/08/27
تاسیس و به شماره  463624نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تـهران به ثبت رسیده است  .نشانی مدیــر عبارت است
از تـهران ،خیابان میرداماد ،برج رز میرداماد ،طبقه  ،4واحد .403
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متولی صندوق؛ شرکت مشـاور سرمایـه گـذاری دیدگاهـان نویـن (سهـامی خاص) است که در تـاریخ  1390/09/06و با
شـماره  418993نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است  .نشانی متولی عبارتست از خیابان احمد قصیر ،کوچه
پنجم ،پالک  ،18طبقه .3
حسابرس صندوق ؛موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت دایــارهیافت است که درتاریخ  1377/02/27به شماره ثبت
 589نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان مشهد به ثبت رسیده است  .نشانی حسابرس عبارتست از تهران  ،خیابان سهروردی
جنوبی  ،خیابان برادران نوبخت  ،پ  29طبقه اول ،واحد  1و .2
اطالعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ 1395/03/31
خالص ارزش روز داراییها 33,450,855,193 :ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز,2000:واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری 33T170 :واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :
اشخاص حقوقی 1و اشخاص حقیقی  23نفر
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی 94.3 :درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 1،000،000 :ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :
 962,057ریال و  951,119ریال
تعداد

ریال

شرح

0

0

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره

35،170

35،170،000،000

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره

0

0

سود خالص

-

()2،741،648،076

تعدیالت

-

1،022،503،269

35،170

33,450,855,193

خالص دارائیها (واحد سرمایهگذاری) ابتدای دوره

خالص دارائیها (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره
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