گزارش معارفه شرکت تامین سرمایه نوین
معارفه شرکت تامین سرمایه نوین در ظهر روز دوشنبه  1397/11/15در محل هتل استقالل با حضور جمعی از فعالین بازار سرمایه
برگذار شد.

معرفی شرکت:
شرکت تامین سرمایه نوین تحت شماره  321752در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران در قالب شرکت سهامی خاص و
با سرمایه هزارمیلیارد ریال به ثبت رسیده است .مجوز فعالیت این شرکت در تاریخ  1387/01/31اخذ گردیده شده است .به استناد
صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/06/19و مجوز شماره  122/40337سازمان بورس و اوراق بهادار ،نوع شرکت از
«سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شد.

ترکیب سهامداران:
درصد مالکیت

سهامداران
بانک اقتصاد نوین

34.44

خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

10.01

سرمایهگذاری سرآمد بهشهر

9.95

تامین آتیه درخشان نوین

8.13
37.47

سایر

سرمایه فعلی شرکت حدود  700میلیارد تومان می باشد .که طبق گفته دکتر نادی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در طی ماههای پیش رو
سرمایه شرکت با افزایش  200میلیارد تومانی از محل سود انباشته به  900میلیارد تومان خواهد رسید .

بخشهای عملیاتی :
سبدگردانی و مدیریت:
این شرکت در حال حاضر مدیریت  8صندوق فعال در بازار سرمایه را با حجم بیش از ( 100،000یکصدهزار) میلیارد ریال برعهده دارد.
این صندوقها به شرح زیر هستند:
نام صندوق

نوع صندوق

صندوق سرمایهگذاری سپهر اندیشه نوین

مختلط و قابل معامله در بورس

صندوق سرمایهگذاری مشترک میعاد ایرانیان

در سهام پرداخت سود شش ماهه

صندوق سرمایهگذاری سپهر اندیشه نوین

مختلط و قابل معامله در بورس

صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی نوین پیشرو

بازارگردانی

صندوق سرمایهگذاری آتیه نوین

درآمد ثابت پرداخت سود ماهانه

صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم ایرانیان

درآمد ثابت پرداخت سود ماهانه

صندوق سرمایهگذاری مشترک فراز اندیش نوین

درآمد ثابت پرداخت سود ماهانه

صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانیان

درآمد ثابت پرداخت سود ماهانه

بانکداری اختصاصی:

یکی از خدمات بدیع تامین سرمایه نوین به مشتریان خود بانکداری اختصاصی است که سیف وسیعی از خدمات مالی ،بازار سرمایه و
بیمهای را به مشتریان خاص خود ارائه میدهد حجم سرمایهگذاری متعلق به مشتریان بانکداری اختصاصی در تاریخ  30آذر ماه  97بیش
از  35هزار میلیارد ریال بوده است.

بررسی صورت مالی شرکت:
میانگین نرخ رشد ساالنه سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سالهای گذشته همواره صعودی و به ترتیب در حدود  54درصد و 52
درصد بوده است و همچنین مبلغ سود عملیاتی و سود خالص شرکت در تاریخ  30آذر  97به ترتیب بیش از  310میلیارد تومان و 279
میلیارد تومان است که  80درصد بودجه شرکت برای سال مالی  97را پوشش داده است .الزم به ذکر است که سود خالص بودجه ای
شرکت برای سال  97بیش از  377میلیارد تومان میباشد.
داراییهای این شرکت به استثنا وجوه سرمایهگذاری شده در بانکداری اختصاصی در حدود  1400میلیارد تومان میباشد.

اهم برنامههای سال آتی:
انتشار اوراق به میزان  10هزار میلیارد ریال.
مذاکره و نهایی کردن فروش سهام شرکت کرمان خودرو و بیمه نوین.
افزایش سرمایه به میزان  2،000میلیارد ریال.
طراحی و معرفی قرارداد آتی نرخ سود بر پایه اسناد خزانه اسالمی.
افزایش حجم منابع صندوقهای سرمایهگذاری تا  150هزار میلیارد ریال.
به گفته مدیرعامل تامین سرمایه نوین 10 ،درصد از سهام این شرکت به قیمت  220تومان به ازای هر سهم در هفته آینده در بازار عرضه
خواهد شد .و همچنین سود سال مالی  1398را مشابه سود خالص سال مالی جاری پیش بینی نمودند.

تنظیم :سجاد مرادی ،کارگزاری صبا جهاد

