
 
                                                                    

      

  

 

 
 هب انم خدا 

 یتمجوز فعال
 گذاریصندوق سرمایه

 «های تکاملیجسورانه فناوری»
 

 «28/10/1401مورخ  519310/271هب استناد تعهدات پذریفته شده طی انمۀ شمارۀ »
قانون  7مادۀ  6و بند  28در اجرای ماده  «های تکاملیفناوری جسورانه»گذاری صندوق سرمایه

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید  2و مادۀ  1384بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال

ماه  های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذربه منظور تسهیل اجرای سیاست

و شناسۀ ملی  55021شمارۀ تحت  18/10/1401، با مجوز این سازمان در تاریخ 1388

ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نزد مرجع ثبت شرکت 14011845242

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل  1نهاد مالی موضوع بند هـ مادۀ 

، در تاریخ 1388رماه های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذاجرای سیاست

ثبت رسیده است. این صندوق نزد این سازمان به  12081تحت شمارۀ  21/10/1401

و در با رعایت قوانین و مقررات مربوطه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، سرمایه

 نماید.فعالیت  -«گذاریصندوق سرمایه» -عنوان یک نهاد مالیبه  چارچوب اساسنامۀ مصوب خود

 از نظر این سازمان مجاز است. 21/12/1406گذاری تا پایان تاریخ فعالیت این صندوق سرمایه
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فر به شماره ملی آقایان احمد پویانو بورس انرژی، با سالم؛ بورس کاال  ،فرابورس ایرانهای بورس اوراق بهادار تهران، محترم اعضاء شرکتمدیران 

، ابوالفضل محمدی قدیم به شماره 0077798228، علیرضا صادقی به شماره ملی 2709352494، محمد پورغالمعلی به شماره ملی 2939788601

. اندفی گردیدهگذاری صندوق فوق معررمایهسی کمیته اعضاعنوان  به 0451719093و محمدحسن حقیقی به شماره ملی  1582153957ملی 

در صورت دریافت ایستگاه معامالتی  خواهشمند است؛ در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله کارگزاری، مجوز مربوطه را لغو و تنها

 .گان میسر گرددبرای نامبرد از آن ایستگاه، امکان انجام معامالت صندوق مختص صندوق،
 

 :مسئول کارشناس

 هادی عبداللهی
های اداره امور صندوق رئیس

 :گذاریسرمایه

 سیاوش پرویزی نژاد
های سرپرست مرکز نظارت بر صندوق

 :گذاریسرمایه

 علی اکبر ایرانشاهی

 معاون نظارت بر نهادهای مالی:

 علیرضا ناصرپور


