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روزهصندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فی

عالیبسمه ت 
صندوق سرمایه گذاری  صوصصذث وذروف ینذریر نهذرو ه فذا عذد    ذ  
ج یوی ، مدیریت و تخوهص فههنه مناف  فه شرکت عا و پذروهه عذا  صذای

ر  فصیس و فه منظصی وذروف ینرینذث فذرر  نریاذدگاح وریذدعا  سذرمایه 
. گاری  شکل گرنت

یضا یایمح د 
فعضص ک هته سرمایه گاری  صندوق ورو

مایه فا تص ه فه و صن عدم قطعهت عا اسبت فه نضذا  سذرمایه گذاری  کصتذاه مذدف، ک هتذه سذر
ی  گاری  تو هم گرنت مناف      یوی  شده یر نی رویرق فهانری فذا نییمذد وافذت سذرمایه گذار

و نی ریذر مذدف، پذروهه عذا. ا اید و ع زماح فه نابال نرصت عا  مناسب سرمایه گاری  فاشد
شرکت عا  متعدن  مصین فریسث قرری گرنت که ع ده نعالهت ریر شذرکت عذا و پذروهه عذا نی

. یص ه عا  کشاوی   و صنای  غاریث فصن

نیصذد یر 3.74نی یال یاضر منان  یاصل ر  سرمایه گذاری  نی رویرق فهذانری، سذصن  معذانل 
ورید  فرر  عر یک ر  530,36اوهب سهامدریرح ا صنه که اتهجه یح، ری ش یو  نریریث عا  

سهامدریرح رست و ریر صصن مصیذد ریجذان ری ش رنذزونه اسذبت فذه سذرمایه گذاری  رولهذه مذث 
. فاشد

ررف فذا فا تص ه فه یوشر شدح نضا  سهاسث و رقتوذان  کشذصی و پهشذرنت قافذل تص ذه مذارک
. ث فاشدشرکت عا  سرمایه پایر، پهش فهنث ما راجام رولهر سرمایه گاری  طث سه ماه یینده م

مایه ر  فهر صنای  عد  و فر رساس پهشرنت مارکررف، توصی ما فذر ریذر رسذت کذه رولذهر سذر
ریینذد گاری  نی یکث ر  صنای  کشاوی   و محوصالف غاریث فاشذد رلبتذه کذه نریینذد مذارکره ن

.پهچهده ر  رست و عر لحظه م کر رست فه نالیل مختلف فا ییسک عایث مصر ه گرنن
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در یک نگاهفیروزه
فذا1384سذالنیکذهرسذتریذررحر ریسذرمایهبنیرل للذثفهرشذرکترولهذرنهذرو همالذثگذروه
فذذهوکذذرنکایفذذهیغذذا تهذذررحفذذصیسفذذا رینیصای ذذثونرصلذذثعا سذذرمایهمدیریذتو ذابعذد 
عاکایوکسذذبوگاریرحسذذرمایهفذذهمالذذثمتنذذصعصدمذذافریرئذذهفذذرر یرصذذصنعذذا نعالهتتدییذذج

وقصندشذذاملنهذذرو همالذذثگذذروهتصسذذطشذذدهریرئذذهمحوذذصالفوصدمذذافمج صعذذه.نرنگسذذترش
فهذانریرویرقکایگذزری صدمذافکنذاینیسذرمایهفذا ریصدمذافنریریذث،مدیریذذتگذذاری ،سذذرمایهعذذا 
ذث،رصتواصسذهامدری سذهام،صوصصذثعرضذهرویرق،راتشذایرولهذه،عرضذهعا،شذرکتپایذرشماانذد
.رسذتمالذثمشذاویهوت لهذکورنغذام

ثروتصندوق
ووهگرتصرا ند  عا فهرتکافاصای ثونرصلثمالثفا ریعا نیطصالاثسافقه ر فانهذرو همالذثگذروه
ثری ش ینرینیرستا نییر«نهرو هینریروروفصوصصثسرمایه گاری صندوق»مج صعه،ننثنراش
فاع کای نی«ریررحصنعتثتصسعهسرمایه گاری گروه»تصسطکشصیرقتوانپصیایثوسرمایه گاریرحفرر 

.ا صنتاسهس«ریتالهاوریررحصنعتترغهبشرکت»و«سبحاحسرمایه گاری »شرکت
همس/سهامنیسرمایه گاری فریحع ده تخوهصومالثمناف     یوی فرصندوقنعالهت عا ت رکز
ایث،شه همحوصالفنرمپروی ،وکشاوی  محوصالف»صنای نینعالهتمصضصعفاشرکت عارلشرکه

.فاشدمث«فسته فند ولجستهکصنای ومقصروکاغاصنای معداث،ونلز صنای غاریث،محوصالف

کمک به  شدهو ت سعهه  

درکت های هوف

یدفافیت مال

االدهتیابی ب  بازدهی ب

هامتنعع هازی هبو داشایی

اهداف صندوق
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هسرمایهایفرصتشناسایی
کهکشوردرموجودگذاری

درمناسباندازچشمرغمعلی
مالیمشکالتباحاضرحال
درسرمایهبهنیازازاعم

تجهسرمایهبهنیازیاگردش
وروبرخودهایفعالیتتوسعه

هستند؛

شناسایی فرصت 1
درگذارانسرمایهتسهیم

ازادهاستفوگروهموفقتجربیات

وموفقهایشرکتپتانسیل

ازرکشومختلفصنایعدرفعال

هدفبازارکشفومطالعهطریق

تعریفهایحوزهدرمتمرکز

صندوقشده

2پتانسیل گروه های موفق
اداره و مددددیریت شدددرکت هدددا و 

ان استفاده از توان تخصصی مددیر

مجرب در شرکت داری و اسدتمرار 

سودآوری بدا هددف حفدن مندافع 

ذینفعان

مدیریت و شرکت داری 3
خددروم مناسددب و بدده مو ددع بددا 

اسددتفاده از شددیوه هددایی ماننددد 

عرضدده اولیدده در بددازار سددرمایه 

(IPO)ا ، واگذاری سهام به یک ی

چنددد سددرمایه گذاری خصوصددی 

دیگدددر، واگدددذاری بددده خدددود 

کارافرینان و مدیران شرکت

موقعبهخروج 4
استراتژی صندوق

فروردین اردیبهشت خرداد

1400برنامه زمانبندی صندوق در 

ردیبهمن تی  مرداد شهریور مهر آبان آذر اسفند

میلیارد 350سرمایه گذاری مبلغ 
ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت

میلیارد ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت50سرمایه گذاری  

Aمیلیارد ریال در شرکت 300سرمایه گذاری مبلغ 

فراخوان جذب سرمایه از سرمایه 
میلیارد ریال300به میزان گذاران

سرمایه گذاری مبلغ 
میلیارد ریال در 300

Bشرکت 

فروردین اردیبهشت خرداد
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پروژه های دردست بررسی 

(جاتصیفی)گلخان ازبرداشیبهرهتساهیس•
(لعکسمیعه)گلخان ازبرداشیبهرهتساهیس•
دشیاییمحصعالتصادشاتتسعلیو•
بهوادتیتآشایشیمحصعالتانعاع•
لبنیمحصعالتسعلیو•
خشکباشصادشاتتسعلیو•
داشتییمعادبنویبست •

عد فاوصایجفهمحوصالفعرضهونرصلتصلهدفرمبنثکشصیرقتوان کالحعا سهاستوشرریطفهتص هفا
نیگاری سرمایهعا پروههفریسث،وروفصندوقگاریرحسرمایهفرر فهشترعرچهینرینثری شوسصنیوی 

.گرنتندقرریرولصیتنی"غاریثمحوصالف"و"نرمپروی وکشاوی  محوصالف"عا یص ه

بررسی 
اولیه

تهیه 
مدل 
مالی

راستی 
آزمایی

جمع 
بندی 
خرید

مدیریتخریدمذاکره مراحل بررسی پروژه ها

0 1 2 3

صنایع لجستیک و بسته بندی
صنایع کاغذ و مقوا

صنایع فلزی و معدنی
محصوالت غذایی

محصوالت شیمیایی
محصوالت کشاورزی و دامپروری

ت
صنع

تعداد پروژه های در دست بررسی

(جاتصیفی)گلخان ازبرداشیبهرهتساهیس•

(لعکسهایمیعه)گلخان ازبرداشیبهرهتساهیس•

دشیاییمحصعالتصادشاتتسعلیو•

بهوادتیتآشایشیمحصعالتانعاع•

دشیاییمحصعالتسعلیو•

خشکباشصادشاتتسعلیو•

داشتییمعادبنویبست •

:اطالعات مالی

خالص( زیان)سود هر واحد سرمایه گذاری( زیان)سود 

.رستشدهگاری سرمایهوافتنییمدفافهانریرویرقنی1399/12/20تاییخر (ییالمهلهاین350)گاریرحسرمایهر شده ابرولههمالثمناف *

NAV
میلیعن شیال101,13شیال101,13شیال365،302

%(3.74م ادل )
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توزیع جغرافیایی پروژه ها

اقدامات انجام گرفته تاکنون

1399/12/20:
سررایه گذارر در ذ رذ

دوردقذبهذ رآیدذثهبت

1399/09/12:
دخرر ذیزررز ذد ذسرره یه ذ
بررزروذوذدوردقذبدرره درذ

جدتذپ  اهذنز سی

1399/09/30:
یپه ه ذپ  اهذنز س

1399/12/10:
ذفعهلیرتذ ذیزز  دخ 
صندوقذد ذسره یه ذ
برررررزروذوذدوردقذ

بده در

1399/09/17:
یشاوعذپ  اهذنز س

1399/11/15:
ثبررررتذصررررندوقذ رذ

ثبرررررتذکررررر د دره
وذیزسسرره ذشرراکتذ ه
غیاتزهر 

1399/12/11:
شرراوعذحررابذ ررهبیذوذ
ذ ه  ذپاوژه غابهلگا 

سرررایه گذاررر در ذ رذ
حیطررگذفعهلیررتذ رره ذ

صندوق

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%


