گشارش عملکزد صىذيق سزمایٍ گذاری مشتزک پارس گستز
ديرٌ مالی سٍ ماٍَ مىتُی بٍ 0329912931

اطالعات کلی صىذيق:
تاریخچٍ فعالیت :

غٌذٍق سزهایِگذاری هطتزن پارس گستز وِ غٌذٍلی هختلط ٍ با پزداخت سَد هیباضذ ،در تاریخ  1391/09/10تحت ضوارُ ً 11141شد
ساسهاى بَرس ٍ اٍراق بْادار بِ ثبت رسیذُ است ٍ در تاریخ  1391/12/13هجَس فعالیت را دریافت ًوَدُ استّ .وچٌیي غٌذٍق در تاریخ
 1391/12/12تحت ضوارُ  ٍ 31285ضٌاسِ هلی  1032085521در ادارُ ثبت ضزوت ّا ٍ هَسسات غیزتجاری بِ ثبت رسیذُ استّ .ذف اس
تطىیل ایي غٌذٍق ،جوعآٍری سزهایِ اس سزهایِگذاراى ٍ تطىیل سبذی اس داراییّای هالی ٍ هذیزیت ایي سبذ است .با تَجِ بِ پذیزش
ریسه هَرد لبَل ،تالش هیضَد بیطتزیي باسدّی هوىي ًػیب سزهایِگذاراى گزدد.
اطالع رساوی :
ولیِ اطالعات هزتبط با فعالیت غٌذٍق سزهایِ گذاری هطتزن پارس گستز هطابك با هادُ  56اساسٌاهِ در تارًوای غٌذٍق بِ آدرس
 www.parsgostarfund.comدرج گزدیذُ است.
ارکان صىذيق :
مجمع صىذيق ،اس اجتواع دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری هوتاس تطىیل هی ضَد .دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری هوتاس بِ ضزطی وِ حذالل 5
درغذ اس ول ٍاحذّای هوتاس را در اختیارداضتِ باضٌذ ،اس حك رای در هجوع بزخَردارًذ .در تاریخ تزاسًاهِ دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری هوتاسی
وِ دارای حك رای بَدُ اًذ ضاهل اضخاظ سیز است:
ًام

ردیف

تعذاد ٍاحذّای هوتاس

درغذ ٍاحذّای هوتاس تحت توله

تحت توله
1

ضزوت سزهایِ گذاری داًایاى پارس

077

2

ضزوت وارگشاری پارس گستز خبزُ

057

3

ضزوت ایزاًیاى اطلس

57

%70
%25
%5

مذیز صىذيق ،ضزوت وارگشاری پارس گستز خبزُ است وِ در تاریخ  1384/06/22با ضوارٓ ثبت ً 24467شد هزجع ثبت ضزوتّای ضْزستاى
هطْذ بِ ثبت رسیذُ استً .طاًی هذیز عبارت است اس تْزاى – خیاباى ٍلیعػز-باالتز اس تماطع ًیایص-وَچِ عاطفی -ساختواى ضوارُ-100طبمِ
سَم
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متًلی صىذيق ،هَسسِ حسابزسی آرهاى راّبز د است وِ در تاریخ  1384/09/14بِ ضوارُ ثبت ً 19074شد هزجع ثبت ضزوتّای ضْزستاى
تْزاى بِ ثبت رسیذُ استً .طاًی هتَلی عبارت است اس تْزاى – خیاباى احوذ لػیز(بخارست) -خیاباى پژٍّطگاُ –پالن ٍ-30احذ10
ضامه صىذيق ،ضزوت سزهایِ گذاری داًایاى پارس است وِ در تاریخ  1383/05/11تحت ضوارُ ً 227186شد هزجع ثبت ضزوتْا در
ضْزستاى تْزاى بِ ثبت رسیذُ استً .طاًی ضاهي عبارت است اس تْزاى – خیاباى پاسذاراى – بْارستاى دّن – پالن  -5طبمِ چْارم
حسابزس صىذيق ،هَسسِ حسابزسی آریاى فزاس است وِ در تاریخ  1380/12/27بِ ضوارُ ثبت ً 13838شد هزجع ثبت ضزوتّای ضْزستاى
تْزاى بِ ثبت رسیذُ استً .طاًی حسابزس عبارت است اس تْزاى – بشرگزاُ آبطٌاساى –ضاّیي ضوالی(وبیزی طاهِ) -اللِ ّطتن-اللِ ًْن
غزبی-پالن30
تعذاد کل ياحذَای سزمایٍ گذاری در تاریخ :0329/12/31
تعداد کل واحدهای

تعداد واحدهای

تعداد واحدهای

سزمایه گذاری

سزمایه گذاران
حقوقی

سزمایه گذاران حقیقی

595.5

595.5

282

خالص ارسش ريس ي تعذاد سزمایٍ گذاران:
صىذيق پارس گستز در تاریخ : 0329/12/31

تعذاد سزهایِ گذاراى حمیمی ٍ حمَلی ً 34 :فز
هجوَع ٍاحذّای سزهایِ گذاریٍ 5.595:احذ
خالع ارسش داراییْای هتعلك بِ دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری 8.187.367.168:ریال
 NAVابطال  1.463.336 :ریال
 NAVغذٍر 1.478.362 :ریال
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صىذيق پارس گستز در تاریخ : 0329/10/30

تعذاد سزهایِ گذاراى حمیمی ٍ حمَلی ً 33 :فز
هجوَع ٍاحذّای سزهایِ گذاریٍ 5.108 :احذ
خالع ارسش داراییْای هتعلك بِ دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِ گذاری 6.779.036.758 :ریال
 NAVابطال  1.327.141 :ریال
 NAVغذٍر 1.340.017 :ریال

