بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
تشکیل جلسه :
مجمع صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکانویشان هدر ثبت شوه به شماره  87463نزد مرجع ثبت شرکتها ق ثبت شوه به شماره
 66878نزد سناممان بور ق اقرا باادار با ضونور  29درصنو صناضبان قاضو های سرمایهگذاری مویریتی رأ ساعت  660::رقم شدبه مورخ
 6827/:8/9:در آدر تاران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان شنشنم ،پالک  ،68سناختمان هدر  ،ببقه  5کوپستی  6537357666تشکیل
گردیو.
اسامی ارکان حاضر در مجمع
مجمع صندوق با ضونور  29درصنو دارنوگان قاضوهای سنرمایهگذاری مویریتی به اسنتداد ماده  93اسناسندامه صندوق تشکیل ق بر اسا
رأیگیری به عمل آموه اعوای هیات رئیسه مجمع به شرح میر انتخاب گردیونو0
 -6آقای سیوضسین سیوماده به نمایدوگی ام صدوق اعتباری هدر بهعدوان (موسس ق مویر اجرا صدوق ) بهعدوان رئیس مجمع؛
 -9خانم مژده قاسمی به نمایدوگی ام مشاقر سرمایه گذاری هوف ضافظ (متولی صدوق ) بهعدوان ناظرمجمع؛
 -8آقای علیرضا قادی دار به نمایدوگی ام ارمش آفریدان پاسارگاد (موسس صدوق ) بهعدوان ناظر مجمع ؛
 -4خانم مدیژه کمالی به نمایدوگی ام شرکت مشاقر سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس ق مویر صدوق ) بهعدوان دبیر مجمع؛

ردیف

نام دارنده واحد
سرمایهگذاری ممتاز

شماره
شناسنامه/
ثبت

کد ملی/
شناسه ملی

تعداد واحد
نام نماینده

سرمایهگذاری
مدیریتی

درصد از کل واحدهای

محل امضاء

سرمایهگذاری مدیریتی

6

مشاقر سرمایه گذاری آرمان آتی

826789

6:89:434859

علی اسالمی بیوکلی

9::

%9:

9

صدوق اعتباری هدر

67494

6:6::52689:

کیومرث شریفی

8::

%8:

8

شرکت ارمش آفریدان پاسارگاد

978722

6:6:836:246

علیرضا قادی دار

9::

%9:

4

شرکت توسعه امیو آتیه انویش

828445

6:89:4867:6

رضا ضواد ماده

9::

%9:

5

بیژن نفیسی

9646

::4656:387

-

6:

7

ضمیورضا نوربخش

25242

:83:365696

-

6:

%6
%6

مجمع صدوق به آقای ماوی اسالمی بیوگلی با ضق توکیل به غیر ،قکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد ساممان بور
اقرا باادار ق ادارۀ ثبت شرکتها ق اموای ذیل اسداد ق دفاتر ثبتی اقوام نمایو.
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