تِ ًام خذا
صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سزمایهگذاری بانک دی
جلسِ هجوغ هؤسس صٌذٍق سشهایِگزاسی تاًه دی دس سٍص سِ شٌثِ هَسخ  ، 1390/02/20سأس ساػت  9دس
هحل تاًه دی ٍالغ دس خیاتاى تخاسست – وَچِ چْاسم – پالن  1تا حضَس  100دسصذ اص داسًذگاى ٍاحذّای
سشهایِگزاسی هوتاص تشىیل ٍ ًسثت تِ دستَس جلسِ تِ ششح صیش تصوینگیشی گشدیذ:
الف -پس اص احشاص سسویت جلسِ ،هجوغ هثادست تِ اًتخاب اػضاء ّیأت سئیسِ تِ ششح صیش ًوَد:
 -1سئیس هجوغ :آلای دوتش جؼفش جوالی
ً -2اظشً/اظشیي هجوغ :آلایاى داسیَش تزسی -ػثاس اسپیذ
 -3هٌشی هجوغ :ػلیشضا وشهی
دستور جلسه:
 هَضَع هجوغ آىچٌاىوِ وتثاً تِ دػَتشذگاى اػالم شذُاست؛ تِ هٌظَس تأسیس صٌذٍق سشهایِگزاسی
تاًه دی تا سشهایِ 000س 500هیلیَى سیال تِ ششح صیش است:
 -1اًتخاب اسواى؛
 -2تصَیة اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ؛
 -3تؼییي سٍصًاهِ وثیشاالًتشاس؛
 -4طشح اػالهیِ پزیشًَُیسی ٍ صهاى آى؛
 -5سایش هَاسد.
ب -مصوبات:
 -1اسواى صٌذٍق تِ ششح صیش اًتخاب شذًذ:
الف -تاًه دی تِ ػٌَاى ضاهي ًمذ شًَذگی صٌذٍق؛
ب -ششوت واسگضاسی آگاُ تِ ػٌَاى هذیش صٌذٍق؛
ج -هؤسسۀ حساتشسی تْوٌذ تِ ػٌَاى هتَلی صٌذٍق؛
د -هؤسسِ حساتشسی اصَل پایِ فشاگیش تِ ػٌَاى حساتشس صٌذٍق؛
ُ -تاًه دی تِ ػٌَاى هذیش ثثت صٌذٍق؛
 -2اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ تِ تصَیة سسیذ؛
 -3سٍصًاهِ دًیای التصاد تِ ػٌَاى سٍصًاهِ وثیشاالًتشاس صٌذٍق اًتخاب شذ؛

اهضاء سئیس هجوغ

اهضاء ًاظشً/اظشیي هجوغ

 -4طشح اػالهیِ پزیشًَُیسی تِ تصَیة سسیذ.
 -5هجوغ تِ آلای داٍد طحاًی ٍوالت تا حك تَویل تِ غیش داد تا ًسثت تِ تأسیس صٌذٍق ٍ ثثت ایي
صَستجلسِ ًضد ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس ٍ اداسُ ثثت ششوتّا ٍ اهضای ریل اسٌاد ٍ دفاتش ثثتی الذام
ًوایذ.

جلسِ دس ساػت  10:00تا روش صلَات پایاى یافت.
اسامی دارندگان واحدهای سزمایهگذاری ممتاس حاضز در جلسه مجمع مؤسس صندوق سزمایهگذاری
بانک دی به شزح جدول سیز است:

ردیف

نام دارنده واحد
سزمایهگذاری ممتاس

شماره ثبت/
شماره

تعداد واحد
شناسه ملی /کد ملی

نام نماینده

سزمایهگذاری
ممتاس

شناسنامه

درصد اس
کل
واحدهای
ممتاس

1
تاًه دی

374111

10320237706

7.000

هحوَد صالحی

%70

2
واسگضاسی آگاُ
جمع

اهضاء سئیس هجوغ

6252

10760338117

3.000

%30

ػثاس اسپیذ

000ر10

%100

اهضاء ًاظشً/اظشیي هجوغ

محل امضاء

