مديرصندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ

شركت كارگزاري حافظ (سهامي خاص) به شماره ثبت  ۵۴۴۳۳۲از آذر ماه  ۳۴۳۴فعاليت خود را در بازار
سرمايه آغاز كرد و در آخرين رتبهبندي كارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس كاال حائز رتبه الف گرديد.
هماكنون سرمايه شركت  ۵۰۰ميليارد ريال ميباشد كه تماماً پرداخت شده است

اهم فعالیت
 سرمايه گذاري و خدمات كارگزاري خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمايندگي از طرف اشخاص يا به حساب خود پذيره نويسي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اداره امور سرمايه گذاريها به نمايندگي از طرف اشخاص خدمات مالي ارائه كمك و راهنمائي به شركتها به منظور نحوه عرضه سهام شركتها براي فروش در بورس اوراق بهادار راهنمائي شركتها در مورد طرق افزايش سرمايه و نحوه عرضه سهام و ديگر اوراق بهادار براي فروش در بورساوراق بهادار
 انجام بررسيهاي مالي ،اقتصادي و سرمايه گذاري ارائه خدمات و نظر مشورتي به سرمايه گذاران -امور مالي و اخذ تسهيالت اعتباري از بانكها و اشخاص

اعضای هیأت مدیره
سید مجید صانعی موسوی

رئیس هیأت مدیره

نماينده شركت گروه اقتصاد سابين

محمد اقبال نیا

مدیر عامل

نماينده شركت خدمات مشاوره و تامين منابع مالي سابين

سید جواد روشن

عضو هیأت مدیره

نماينده شركت ليزينگ پيمان كارآفرين

علی اکبر دلوریان زاده

عضو هیأت مدیره

نماينده شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

مهدی ضرغام پور

نایب رئیس هیأت مدیره

نماينده موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد

ترکیب سهامداران
شرکت گروه اقتصاد سابین

٪۲۵

شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات

٪۵۰۰۲

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

٪۳.۰۲

آقای محمدرضا رهبر

٪۲۰۰۳

سایر سهامداران

٪۳۰۳۳

ترکیب مدیران
ریاست هیئت مدیره موظف

سید مجید صانعی موسوی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمد اقبال نیا

مدیر معامالت

میترا بیات

رئیس حسابداری

حامد سپهر

مدیر بورس کاال

حسین عادل زاده

مدیر اداری و منابع انسانی

مریم کشاورز رضائی

مدیر امور مشتریان

هاله پاک نژاد

مدیر فناوری اطالعات

مانا قویفکر

مسئول نظارت

ژورس آرزمانیانس

کارگزار معرف و مشاورپذیرش شرکتهای:

 پتروشيمي لردگان پتروشيمي ممسني پتروشيمي كازرون تامين مواد اوليه فوالد صبانور پتروشيمي دهدشت بانك تات بانك الكترونيكي آرين گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان پتروشيمي گلستان پااليش نفت الوان بيمه حافظ آهن و فوالد ارفع كشتيراني جنوب خط ايران كشتيراني والفجر -برق ماهناب كهنوج

مشاور عرضه جهت انجام افزایش سرمایه شرکتهای:
 شركت صنايع الستيكي سهند شركت پتروشيمي كرمانشاه شركت حمل و نقل پتروشيمي پتروشيمي لردگان پتروشيمي ممسني پتروشيمي دهدشت گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان (افزايش سرمايه از  ۳۰ميليارد ريال به  ۳۰۰۰۰۰ميليارد ريال) پتروشيمي تخت جمشيد سرمايه گذاري آرين-

قند هگمتان

کارگزار عرضه کننده سهام شرکتهای:

 مخابرات ايران بانك تجارت بانك صادرات پتروشيمي كرمانشاه پتروشيمي زاگرس پتروشيمي ايالم فوالد آلياژي ايران -پااليشگاه نفت اصفهان

