59/40/59

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری امین آشنا ایرانیان
به شماره ثبت  20515و شناسه ملی  45325702301نزد اداره ثبت شرکت ها

 -1تشکیل جلسه:
مجمع صندوق سرمایهگذاری امین آشنا ایرانیان ثبت شده به شمارۀ  55405نزد سازمان بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ
 ،5959/40/59با حضور  544درصد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز رأس ساعت  55در محل اقامت صندوق ،واقع در
سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج  ،کوچه هشتم(شهید یعقوبی)  ،پالک  72تشکیل گردید:
.

 -2انتخاب هیات رئیسه:
مجمع صندوق با حضور  544درصد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به استناد ماده  72اساسنامه صنندوق تشنکیل و بنر اسناس
رایگیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
 -1آقای مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع

 -2آقای حسین پارسا سرشت

ناظر(نمایندۀ متولی)

 -3آقای شهریار علی محمدی

ناظر (نمایندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار)

 -4آقای امیرمحمد عصمت لو

دبیر مجمع

 -3دستور جلسه:
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
 – 5 – 9افزایش سقف حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران؛

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

ناظرین
حسین پارسا سرشت – شهریار علی محمدی

دبیر مجمع
امیرمحمد عصمت لو

59/40/59

-1تصمیمات مجمع:
کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 -5-0تغییر بند  55امیدنامه (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران)
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 74،444
واحد سرمایه گذاری است  .صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست .صندوق در هر زمان حداکثر تا
 9،444،444تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت .با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
به تعداد  5،444واحد ثابت است ،بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر  0،555،444تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه-
گذاران خواهد داشت.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه ،جلسه در ساعت  57با ذکر صلوات خاتمه یافت.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به شرح جدول ذیل است :

نام دارنده واحد

ردیف

سرمایهگذاری ممتاز

شماره ثبت/
شماره
شناسنامه

تعداد واحد

شناسه ملی
نام نماینده
شماره شناسنامه

سرمایهگذاری
ممتاز

درصد از کل
واحدهای
سرمایهگذاری
ممتاز

5

کارگزاری سهم آشنا

555997

54545672292

مهیاردشتی بقائی

544

%54

7

شهریار شهمیری

2562

4425656225

-

544

% 54

40555

455

جمع

محل امضاء

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری  ،وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق-
بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

ناظرین
حسین پارسا سرشت – شهریار علی محمدی

دبیر مجمع
امیرمحمد عصمت لو

