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 .1تاریخچه
شرکت سبدگردان کوروش (سهامی خاص) در تاریخ  1397/04/02با اخذ موافقت اصولی به شماره  122/36006از سازمان بورس
و اوراق بهادار ،با سرمایه  30میلیارد ریال؛ مورخ  1397/09/11تحت شماره  534589نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
استان تهران ثبت گردیده است .هم چنین شرکت فعالیت خود را با دریافت مجوز فعالیت به شماره  122/46564از سازمان بورس و
اوراق بهادار در تاریخ  ،1397/12/26به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان آغاز کرده است.

 .2ارزش های سازمانی

 .3ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می باشد :
سهامداران

تعداد سهام

درصد مالکیت

مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش

20،950،000

69.8

گروه سرمایه گذاری کوروش

6،000،000

20

ابراهیم ابراهیمی

3،000،000

10

گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش

50،000

0.2

مجموع

30،000،000

100
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 .4معرفی اعضای هیئت مدیره
•

دکتر علی ابراهیمی کردلر

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)  -سال  1384تاکنون
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
عضو هیأت مدیره شرکت های گروه صنعتی پاکشو ،فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ،صنعت غذایی کورش ،گلرنگ
پخش
•

دکتر ابراهیم ابراهیمی

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ (سهامی خاص)  -سال  1395تاکنون
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)  -سال  1394الی 1395
بررسی های اقتصادی و سرمایه گذاری گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)  -سال  1394الی 1395
مدیر عامل گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص)  -سال 1393الی 1394
معاون خدمات تأمین مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)  -سال  1389الی 1394
•

دکتر سید مصطفی سید حسینی

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

مدیر امور مجامع گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)  -سال  1391تاکنون

 .5ترکیب نیروی انسانی
ترکیب نیروی انسانی شرکت سبدگردان کوروش از منظر مدارک تحصیلی به شرح جدول زیر می باشد:
مدرک تحصیلی

تعداد نفرات

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دیپلم و زیر دیپلم

9
9
4
2

مجموع

24
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 .6خدمات سبدگردان کوروش
• سبدگردانی
تصمیم به خرید  ،فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص  ،به منظور
کسب انتفاع برای سرمایه گذار ؛

• صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت سبدگردان
به استناد بند الف ماده  3اساسنامه ؛ با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی شرکت می تواند اقدام به پذیرش سمت در صندوق های
سرمایه گذاری نماید ؛ که در این خصوص شرکت سبدگردان کوروش سه درخواست مبنی بر اخذ موافقت اصولی به شرح زیر جهت
بررسی و تایید به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نموده است و در صورت کسب موافقت ،ادامه فرآیند تاسیس پیگیری خواهد
شد :
 -1درخواست موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی به شماره  271/220276مورخ 1398/02/18
 -2درخواست موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت به شماره  271/220270مورخ 1398/02/18
 -3درخواست موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط به شماره  271/220846مورخ 1398/02/22
*قابل ذکر است که در تاریخ  1398/10/10شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

(با درآمد ثابت) به شماره  121/101719از سازمان بورس و اوراق بهادار گردید و در ادامه فرآیند؛ مجوز تاسیس این صندوق در
تاریخ  1399/02/08دریافت و مراحل بعدی آن در حال پیگیری می باشد.

• پس از اخذ مجوز مشاور عرضه از سازمان بورس و اوراق بهادار
بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره درخصوص شیوه تامین مالی مناسب؛تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنمایی های الزم جهت تهیه ی گزارش توجیهی؛بررسی اطالعات  ،مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صالحدر خصوص گزارش های یاد شده؛
 تایید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صالح؛تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر ،نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛بازاریابی و فروش اوراق بهادار ؛ -تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار؛

• پس از اخذ مجوز مشاور پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار
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 مشاوره و انجام کلیه ی امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی ازناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره ی پذیرش در خصوص اوراق بهادار ؛
 و انجام کلیه ی امور اجرایی برای پذیرش کاال در هر یک از بورس ها به نمایندگی از عرضه کننده ی کاال در صورت اخذ مجوزمشاوره ی پذیرش در خصوص کاال ؛

 .7اطالعات تماس
نشانی  :تهران خیابان ولی عصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی یکم شماره  1طبقه هشتم غربی
تلفن 021-45664000 :
سایت www.kourosh-AM.com :
ایمیل info@Kourosh-AM.com :

