تاریخ مجمع
1394/07/04
1394/09/28
1395/04/09

مصوبات مجمع
 صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به  1394/04/14تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق انتخاب گردید. حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به موسسه حسابرسی دایارهیافت تغییر یافت. متولی صندوق از موسسه حسابرسی آزمون پرداز به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود تغییر یافت.مدت فعالیت صندوق و ادامه تصدی ارکان تا تاریخ  1398/04/14تمدید شد.
صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به  1395/04/14تصویب گردید.روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق انتخاب گردید.-تصدی موسسه حسابرسی دایارهیافت برای دوره مالی منتهی به  1396/04/14به مدت یکسال تمدید شد.

1395/07/06

 ماده  4اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:موضوع فعالیت اصلی صندوق ،سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهیهای سپرده بانکی ،سهام پذیرفته شده در
بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده در بورس ،و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره-
نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است .خصوصیات داراییهای موضوع سرمایهگذاری و حد نصاب سرمایهگذاری در هر یک از آن ها در
امیدنامه ذکر شده است.

ماده  4به شرح زیر تغییریافت:موضوع فعالیت اصلی صندوق ،سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهیهای سپرده بانکی ،سهام پذیرفته شده در بورس
تهران و فرابورس ایران ،اخذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق
بهادار است .خصوصیات داراییهای موضوع سرمایهگذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایهگذاری در هر یک از آن ها در
امیدنامه ذکر شده است.

1395/11/27

 دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز بر اساس مجوز شماره  122/15848مورخ  1395/10/07سازمان بورس و اوراق بهادار به شرحذیر تغییر یافت:
تعداد واحد سرمایهگذاری

درصد از کل

ممتاز

واحدهای ممتاز
%35
%65

ردیف

نام

نام نماینده

شماره ثبت

کد ملی

1

بانک آینده

اسماعیل جاهدی

442325

3358573362

17.500

2

کارگزاری بانک آینده

فردین آقابزرگی

5993

0053208900

32.500

 صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به  1396/04/14تصویب گردید.1396/06/20

 روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق تعیین کردید. حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیرتغییر یافت.

1396/10/02

مدیر ثبت صندوق از بانک آینده به کارگزاری بانک آینده تغییر یافت. در ماده  17و ماده  19اساسنامه صندوق ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال از ساعت  16به ساعت  20تغییر یافت.تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به .1397/04/14 -انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق.

1397/06/13

 تصدی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس.افزوده شدن ماده ای به شرح" صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات ،قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایرمراجع دارای صالحیت تصویب و ابالغ میگردد" به متن اساسنامه.
 -بندهای زیر به ماده مربوط به اختیارات مجمع اضافه شد:

 .1تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایهگذاری عادی به عنوان واحد سرمایهگذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
صندوق باتعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایهگذاری به گونه ای که جمع ارزش واحدهای سرمایهگذاری
اختصاص یافته به هر واحد ،حداکثر برابر با  75درصد ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری باشد ،مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد
سرمایهگذاری جایزه ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری کمتر از رزش اسمی آن نشود.
 .2امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

