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تعریف صندوق سرمایه گذاری خصوصی

تجهاستمالیابزاريخصوصیسرمایهگذاريصندوق❖
نایهدایتوسرمایهگذارانازمنابعتجمیعوگردآوري

سهامخریدطریقازخاصسهامیشرکتهايبهمنابع
آنهاسهامدارانباشراکتوشرکتها



GP-LPساختار 

خصوصیسرمایهگذاريصندوقهاي❖
یککهGP/LPمفهومقالبدر

بازارهايدرشدهشناختهساختار
.شدهاندایجاداستجهانیمالی



(GP)شریک مدیریتی 

:میدهدانجامزیرفرایندسهطریقازراصندوقمدیریت
موشکافانهارزیابی•
ارزشخلقمدیریت•
گذاريسرمایهازخروج•

واگذاريوسرمایهگذاريبهمربوطتصمیماتکلومیکنداعالمسرمایهفراخوانمدیریتیشریک
.میشودانجاممحدودمشارکتتوافقدرمندرجدستورالعملطبقصندوق(تصفیه)

هکمیتیاسرمایهگذاريمدیربهرامدیریتوظایفازبعضیاستممکنمدیریتیشرکاي
مههمسئولشخصاًونمیکندتغییراووظایفحالاینبا.کنندمحولشرکتسرمایهگذاري

.استصندوقمسئولیتهايوبدهیها



(LP)شریک سرمایه گذار 

:(LP)سرمایهگذارشریک
صندوقهسرمایتامینبهمتعهدومحدودمسئولیتباهستند(نهاديمعموال)سرمایهگذارانی

ودسهمراهبهراخودسرمایهشرکت،یکازصندوقموفقیتآمیزخروجصورتدروهستند
.میکننددریافتآن



PEمهمترین سرمایه گذاران در 

:سرمایهگذارانباافقهايسرمایهگذاريبلندمدت
(درصدداراییتحتمدیریت8تا6بهطورمتوسط)صندوقهايبازنشستگی•
صندوقهايوقفی•
صندوقهايخانوادگی•
شرکتهايبیمه•



PEاستراتژی های سرمایه گذاری صندوق 

سرمایهگذاريخطرپذیر•

سرمایهگذاريسهامرشدي•

تملیکاهرمی•

استراتژيهايجایگزین•
کسبوکارهايدچاربحران،)

(سرمایهگذاريدرامالکومستغالت



فرآیند سرمایه گذاری



چرخه عمر صندوق



منحنی جی



PEآمار و اطالعات جهانی صنعت 

(1970شروعدهه)بیشترنیستسال50دردنیا PEعمرصندوقهاي•

مربوطبهخروجصندوقهايسرمایهگذاريخصوصی2020ازعرضههاياولیهسالدرصد55•
.بودهاست

(SBI CARDS)مربوطبهشرکتفعالدرحوزهپرداختبوده2020بزرگترینعرضهاولیهسال•
میزان).عرضهنمودهاستCarlyle Groupبودهکهدهدرصدآنراشرکتسرمایهگذاريخصوصی

(میلیارددالر1.3عرضه

.گذاريخصوصیدرجهانوجودداردصندوقسرمایه8000اکنونبیشاز•



PEذاری مقایسه دارایی های تحت مدیریت در استراتژی های سرمایه گ



PEمقایسه نرخ بازدهی شرکت های بورسی و صندوق های

سالگذشتهبازدهی20در•
صندوقهايسرمایهگذاري
خصوصیدرسالیانمختلف

ندکمنوسانترازسایربازارهابودها
ونسبتبهبازارهايسرمایه

سهبیشازکشورهايتوسعهیافته
.بهوجودآوردهاندبرابربازدهی



ضهمقایسه بازدهی شرکت ها پیش و پس از عر



سرمایه گذاری خصوصی در ایران

Private Equity in Iran



VCتاریخچه صندوق های 

نقشازیافتنآگاهیبا80دههاواسطازجسورانهسرمایهگذاريبهجديتوجه:80دهه✓
کشوراقتصاددرنوپاشرکتهاي

کسبوکارهايشناختنرسمیتبهونوآورانهمالیتامیناهمیتافزایشدوران:90دهه✓
کشوردرجسورانهسرمایهگذاريخصوصینهادهايشکلگیريوپیدایشودانشبنیان

نوآورنیاندانشبموسساتنیازسنجیوحمایتماموریتباشکوفاییونوآوريصندوقشکلگیري✓
بازاردرجسورانهگذاريسرمایههايصندوقفعالیتبرايبورسسازمانتوسطمناسببسترایجاد✓

کشورسرمایه
صندوق12:سرمایهبازاردرفعالجسورانهصندوقهايتعداد✓



PEتاریخچه صندوق های 

بورسسازمانتوسط97سالدرخصوصیصندوقهايراهاندازيوتاسیسدستورالعملابالغوتهیه❖

صندوقهااینواحدهايبودنمعاملهقابل❖

:شرکتیحاکمیتساختار❖
صندوقمجمعدهندهتشکیلممتاز،واحدهاي❖
عاديواحدهاي❖
ککمباومجمعمصوبچارچوبدرصندوق،مدیرمسئولیتباسرمایهگذاريتصمیماتاتخاذ❖

سرمایهگذاريکمیته

هگذاريسرمایصندوقنامباایراندرخصوصیسرمایهگذاريصندوقاولینپذیرهنویسیوتاسیس❖
فاینتکسرمایهگذاريمشاورشرکتتوسطنوآفرینسرمایهاعتبارخصوصی



PEارکان صندوق های 
ارکان صندوق سرمایه گذاری خصوصی

مجمع
.مجمعازاجتماعدارندگانواحدهايسرمایهگذاريممتازتشکیلمیشود

.مجمعمیتوانداساسنامه،امیدنامه،مدیر،متولیوحسابرسراانتخابوحقالزحمهآنهاراتعیینیاهرکدامراازسمتخودعزلکند
.دارندگانواحدهايسرمایهگذاريممتازدرمجمعحقرايدارند

مدیر
:مسئولیتهاياصلیمدیرصندوقعبارتنداز

ندوق،تصفیهانجاماموراداريمرتبطباصندوق،تشکیلمجمع،تشکیلکمیتهسرمایهگذاري،ثبتوقایعمالیصندوق،تهیهصورتهايمالیص
صندوقدرشرایطمعمول،طراحیوراهاندازيتارنمايصندوقوانتشاراطالعاتالزمدرآنونمایندگیصندوقدربرابردیگران

متولی

:بررسیواظهارنظرراجعبهکفایتنظامکنترلداخلیصندوقبهمنظوراطمینانمعقولازاینکه
اساسنامهومقرراتتوسطاشخاصمذکوررعایتمیشود(الف
تخواهدبودگزارشهايتهیهشدهتوسطاشخاصمذکورراجعبهوضعیتمالیوعملکردصندوقبهشکلمنصفانهايمنعکسکنندهواقعیا(ب
ازداراییهايصندوقمحافظتشدهودرجهتاهدافصندوقبهشکلکاراییبهکارگرفتهمیشوند،(ج

.ازجملهوظایفمتولیصندوقمیباشد

حسابرس

انهوحسابرسبهصورتسالیانهسوابقودادههايمالیشرکتراارزیابیمیکندتااطمینانحاصلشودصورتهايمالیبهصورتمنصف
.بیطرفانهوضعیتمالیشرکتونتیجهفعالیتهايآنوتغییراتدرآنرانشانمیدهد

طعحسابرسبایدازدرستیثبتونگهداريحسابهايصندوقمطمئنشود،گزارشهايعملکردمدیروصورتهايمالیصندوقرادرمقا
.زمانیمعینبررسیکردهوراجعبهآنهااظهارنظرنمایدودرمقاطعزمانیمعینصحتآنهارابررسیوراجعبهآناظهارنظرنماید



VCو PEمقایسه صندوق های 

VCصندوقPEصندوقویژگیها

عادیواحدهایسرمایهگذاریواحدهایسرمایهگذاریممتازوعادیانواعواحدهایسرمایهگذاری

سرمایهگذارانعادیممتازسرمایهگذاراناعضایحاضردرمجمع

درصد30حداقلگذاریموسسانمیزانحداقلسرمایه
هرکدامازدوموردزیرکهبیشترباشد

میلیاردریالازمنابع10حداقل•
درصدازمنابع5درزمانتاسیسحداقل•

حداقلسهشخصحقیقیوحقوقیحداقلسهشخصحقیقیوحقوقیتعدادسهامداران

میلیاردریال100حداقلمیلیاردریال500حداقلحداقلسرمایهصندوق

درصد10حداقلدرصد35حداقلحداقلتادیهدرزمانتاسیس

حداقلیکمیلیاردریالحداقلیکمیلیاردریالگذارحداقلسرمایهگذاریهرسرمایه

درگذاریسرمایهنواحدهایمیزا
مدیراختیار

درصد1حداقلدرصد1حداقل



VCو PEمقایسه صندوق های 

VCصندوقPEصندوقویژگیها

موضوع
گذاریسرمایه

عام؛سهامیغیرهایشرکت1.

:زیرشرایطازیکیحداقلبودنداراباعامسهامیهایشرکت2.

باشد؛نشدهپذیرفتهبورسدرهاآنسهام•

قرارمعاملهموردایرانفرابورسمتوسطوکوچکهایشرکتبازاردرهاآنسهام•

گیرد؛

بورسدرواندشدهاخراجودادهدستازراهابورسازیکهردرپذیرششرایط•

اند؛نگرفتهقرارپذیرشمورددیگری
.اندگردیدهتجارتقانوناصالحیه141مادۀموضوعمشمولگذشتهسالدودر•

درمندرجاستراتژیهایومشخصاتبامنطبقبایدفوقشدهسرمایهگذاریداراییهای*

وودهبسرمایهگذاریمقیاسوریسکهازمانبندی،جغرافیایی،منطقهصنعت،جملهازامیدنامه

.پذیردانجامپذیرسرمایهشرکتکنترلحفظوکسبهدفبا

فعالیتموضوعدربایدماهششهردرمیانگینطوربهصندوقهایداراییاز%75حداقل*

.باشدشدهگذاریسرمایه

لهجمازثابتدرآمدبامالیداراییهایدرراصندوقدرراکدنقدیوجوهمیتواندصندوقمدیر*

.مایدنسرمایهگذاریثابتدرآمدبابهاداراوراقیاوبانکیسرمایهگذاریگواهیبانکی،سپرده

شرکتیکدرگذاریسرمایهبهتواندمیزمانهردرصندوقهایداراییکلاز%35حداکثر*

.یابداختصاص

یپذیرهنویسطریقازآنمالکیتکهیداراییهایدرمیتواندصرفا VCصندوق1.

.نمایدسرمایهگذاریباشد،نشدهواگذارعمومی
استراتژیهایومشخصاتبامنطبقبایدفوقشدهسرمایهگذاریداراییهای2.

.باشدامیدنامهدرمندرج
یشرکتهابازاردرکهشرکتهاییسهامتقدمحقوسهامدرصندوقسرمایهگذاری*

.وندشخریداریتوانندمی،میگیرندقرارمعاملهموردایرانفرابورسمتوسطوکوچک
درآمدبامالیداراییهایدررادرصندوقراکدنقدیوجوهمیتواندصندوقمدیر*

ثابتمددرآبابهاداراوراقیاوبانکیسرمایهگذاریگواهیبانکی،سپردهجملهازثابت
.نمایدسرمایهگذاری

:جسورانهصندوقامیدنامهدرشدهذکرموارد
شرکتیکتنها)شودگذاریسرمایهشرکتیکدرمنابعاز%20حداکثر1.

(نکندتبعیتفوقنصابازتواندمی
.نمایدتصاحبراشرکتیکسهاماز%40ازبیشتواندنمیبخشیتنوعمنظوربه2.
برای)شودنگهدارینقدشوندهدارایییانقدصورتبهمنابعاز%30حداقل3.

(آتیگذاریسرمایههایفرصت
بهآنسرمایهگذارینتیجهدرکهکردنخواهدسرمایهگذاریشرکتیدرصندوق4.

آنجذبصندوقمنابعازدرصد20ازبیشغیرمستقیمومستقیمصورت
دیگروصندوقازشدهجذبمنابعمجموعگذشتهسالدودریاوشودشرکت

.باشدصندوقمنابعازدرصد40ازبیشسرمایهگذاران
وامهیچکداممحلازوکندنمیوثیقهراخودهایداراییازکدامهیچصندوق5.

.دهدنمی
هاساسناماساسبرومدتکوتاهصورتبهمگرکند،نمیدریافتوامصندوق6.
.کردنخواهدعملنویسیپذیرهمتعهدعنوانبه7.



خصوصیدر حوزه سرمایه گذاری فاینتکعملکرد 

«خصوصی در ایرانسرمایه گذاریصندوقاولینتاسیس »

FINTECH Performance Private Equity



قصندوتاسیسازقبلفعالیت ها

ذیرشپومالیتامینخصوصدرراموفقیتجربهخصوصیصندوقتاسیسازپیشفاینتک•
.داردخصوصیشرکتهاي

باورسفرابدرحاضرحالدرکهاست«کرداستیلماداکتو»شرکتخصوصدرموفقتجربهاین•
:استمعاملهحالدرفماکنماد



معرفی شرکت فماک

1389سال:تاسیستاریخ•
تایررداستفادهموردفوالديسیم)کورداستیلکنندهتولیدتنهاواولین:فعالیتموضوع•

سالدرتن10،000ظرفیتبا(رادیال
تکفاینبهنیازموردگردشدرسرمایههمچنینوکارخانهتکمیلمالیتامینجهتشرکت•

.نمودمنعقدمالیتامینقراردادومراجعه
بافرابورسمتوسطوکوچکشرکتهايبازاردرشرکت96سالانتهايدر:فرابورسدرپذیرش•

فیزیکیپیشرفتدرصد70حدود
خریدعهدتقراردادقالبدرشرکتمالیتامینبهاقدامشرکتبودنبورسیبهتوجهبافاینتک•

لتکمیوآننیازموردمنابعتامینسببکهنمودنهاديسرمایهگذارانازتعداديباسهام
.گردیدآنتولیديعملیاتشروعنهایتدروکارخانه



معرفی شرکت فماک

(درصدپیشرفت90)تکمیلفازساخت•

میلیاردتومان5:مبلغتامینمالی•

96اسفند 

SMEدرصد سهام در بازار 10عرضه 

فروشسهامباحقضمنیاختیارفروش•

سرمایهدرگردش•

میلیاردتومان18:مبلغتامینمالی•

97شهریور و مهر  

جذب سرمایه گذار نهادی

تستمثبتعملیاتکارخانه،انعقادقراردادفروشمحصول،خریداريوحملمادهاولیه
ازچین

98بهار 

تکمیل و راه اندازی کارخانه

میلیاردتومانازمحلمنابعتامینشدهقبلی45به15ثبتافزایشسرمایهشرکتاز
98تابستان 

افزایش سرمایه

امکانمعاملهسهامتوسطسرمایهگذارانخرد
99بهار 

درخواست انتقال به بازار دوم



معرفی شرکت فماک
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:عملکرد فاینتک پس از تاسیس صندوق
صندوق نوآورمعرفی 

مشاور سرمایه  گذاری فاینتک•

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری•

صندوق توسعه فناوری نانو•

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران•

صندوق توسعه فناوری های نوین•

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل تکنولوژی•

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران•

محمد علی بحرینی زارج•

مهدی دیلم صالحی•

موسسین

هزار واحد عادی350هزار واحد ممتاز و 150میلیارد ریال شامل 500• سرمایه صندوق

سال7• دوره فعالیت صندوق

مشاور سرمایه گذاری فاینتک: مدیر•

موسسه حسابرسی آزموده کاران: متولی•

موسسه حسابرسی رهبین: حسابرس•

ارکان صندوق

درصد در زمان تاسیس،35•

درصد در ابتدای سال دوم و25•

درصد در ابتدای سال سوم و20•

درصد در ابتدای سال چهارم20•

زمان بندی تادیه



عملکرد صندوق نوآور

شرکت هایی که ارزیابی اولیه شده اندشرکت20حدود

شرکت6
شرکت هایی که ارزیابی 

دقیق شده اند

شرکت2
شرکت های نهایی 

جهت سرمایه گذاری



ترکیب کمیته سرمایه گذاری نوآور

مدیرعاملوعضوهیئتمدیرهصندوقمالیتوسعهتکنولوژیایران مهندس رضا زرنوخی

مدیرعاملسابقصندوقنانو دکتر محمدعلی بحرینی زارچ

مدیرعاملصندقزیستفناوری دکتر مهدی دیلم صالحی

مدیرعاملصندوقتوسعهفناوریهاینوین دکتر سید روح اهلل میرامینی 

مدیرعاملهلدینگمالیصندوقبازنشستگی دکتر محمود طهماسبی

صندوقتوسعهصادراتوتبادلفناوری دکتر مهرداد امانی

مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریدانشگاهتهران دکتر محمدمهدی فریدوند



عملکرد سرمایه گذاری در سپیدطب نیا

گیاهیوغذاییمکملهايودارو:فعالیتحوزه❖

تومانمیلیارد30همسرمایهگذارانوصندوقآوردهمقدار❖

:سرمایهگذارياجراییبرنامه❖

سرمایهگذاريبهورود:1399➢

کارخانهسایتتکمیل:1400➢

پذیرشدرخواستوتومانیمیلیارد200فروشعددبهرسیدن:1401➢

ایرانفرابورسدرپذیرش:1402➢

تومانمیلیارد15شدهاخذتسهیالت❖

تومانمیلیارد20کارخانهتکمیلبراينیازموردمنابعمقدار❖

برابر8تا6سرمایهگذاريانتظارموردبازدهیسال،4تا3سرمایهگذاريدوره❖



باتشکر از توجه شما


