 شرکت کارگزاری سهم آشنا:
شرکت کارگزاری سهم آشنا به استناد مصوبه مورخ  4734/۴1/41هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران و
مجوز شماره  ۶3۵مورخ  4734/44/41بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،در تاریخ  4731/44/4۴در اداره ثبت
شرکت های تهران طی شماره  44٣774به ثبت رسید .این کارگزاری با سابقه فعالیت بیش از دو دهه در بازار سرمایه
همواره در طول مدت فعالیت خود از جمله کارگزاران پیشرو در انجام معامالت اوراق بهادار بوده است .این شرکت
همچنین با کسب امتیازات الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  47۳3نیز موفق به دریافت مجوز معامالت در
بورس کاال گردیده و جزو شرکتهای کارگزاری است که تمام مجوزهای الزم را برای معامالت در بازار بورس ،فرابورس،
آتی سهام ،آتی کاال و کاال (نفت خام ،فلزات ،پتروشیمی و کشاورزی ،سیمان) ،سبدگردانی ،مشاور پذیرش ،مشاور
عرضه و مشاور سرمایه گذاری و بورس انرژی را دارا میباشد و شایان ذکر است که این شرکت در آخرین رتبه بندی
سازمان بورس اوراق بهادار در تمامی بورسها موفق به کسب رتبه «الف» در بین کارگزاران قرار گرفته است .شایان
ذکر است این کارگزاری به عنوان اولین کارگزاری فعال در بورس انرژی نسبت به پذیرش کاالی برق اقدام نموده است.
و در حال حاضر سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت معادل  37میلیارد ریال است.
این کارگزاری عالوه بر دارا بودن تاالر اختصاصی مجهز واقع در سعادت آباد و پنج تاالر اختصاصی و دفتر معامالتی
دیگر در شهر تهران واقع در مناطق جنت آباد ،مطهری و جمهوری دارای شعب فعال و بیش از  4۶ایستگاه معامالتی
در شهرهای مشهد ،کرج ،اصفهان ،کیش ،شیراز ،تبریز ،رشت ،ساری ،آمل و بندرانزلی می باشد و همچنین صندوق
های سرمایه گذاری مشترک تحت مدیریت این شرکت همواره جز صندوق های برتر از لحاظ بازدهی قرار داشته است.
و در حال حاضر چهار صندوق سرمایه گذاری مشترک سهم آشنا ،آشنای دی  ،امین آشنا ایرانیان و صندوق سرمایه
گذاری نیکوکاری ورزشی باشگاه پرسپولیس تحت مالکیت و مدیریت این کارگزاری می باشند و همچنین این کارگزاری
به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فن آوری پیامبر اعظم و همچنین مؤسس و کارگزار
اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ) (ETFدر ایران مشغول به فعالیت میباشد.
همچنین در راستای گسترش فعالیتهای برون مرزی و در جهت جذب سرمایهگذار خارجی ،این شرکت موفق به
دریافت اولین مجوز نمایندگی خارج از کشور در شهر تورنتو کانادا و همچنین دومین مجوز نمایندگی در شهر لندن
انگلستان از شرکت بورس اوراق بهادار و بورس کاال گردیده است.
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 آقای شهرام شهمیری
رئیس هیأت مدیره (تاریخ عضویت از سال(4731
 خانم هستی کاخی نائب
عضو هیأت مدیره )تاریخ عضویت از سال(47۳3
 آقای شهریار شهمیری
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره (تاریخ عضویت از سال (473٣
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 گواهینامههای سازمانی اخذ شده:
مدارک حرفهای بازار سرمایه
تعداد

عنوان مدرک

24

اصول بازار سرمایه و معاملهگری تامین مالی

4

تحلیلگری اوراق بهادار

24

اصول مقدماتی کاال

2

کارشناس عرضه و پذیرش

22

معاملهگری اوراق مشتقه
مدارک تحصیلی کارکنان
تعداد

مدرک تحصیلی

8

دیپلم

7

کاردانی

22

کارشناسی

33

کارشناسی ارشد

2

دکتری
میانگین سنی کارکنان

تعداد (نفر)

بازه سنی کارکنان

27

تا سن  42سال

73

از  42تا  32سال

23

بیش از  32سال

42

میانگین سنی
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 مجوزهای سازمانی اخذ شده:
تاریخ دریافت مجوز

شماره مجوز

نام مجوز

۳3/44/۴4

4444۴۴17

بورس اوراق بهادار

۳۳/۴4/۴4

۳۳/۴۴۶4

مجوز فرابورس

۳3/44/۴4

4444۴۴۳۶

محصوالت فلزی

۳3/44/۴4

4444۴۴۳3

فرآوردههای نفت و پتروشیمی

۳٣/۴1/4۳

444/4477۴۵

محصوالت کشاورزی

٣۴/۴۵/4۳

444/41٣۴۶1

معامالت آتی در بورس اوراق بهادار

٣۴/۴۵/4۳

444/41٣۴۶1

معامالت آتی در بورس کاال

٣4/۴4/7۴

444/43٣1٣7

مجوز سبدگردانی

٣4/۴7/۴٣

444/4۳4۳43

مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس

٣4/۴7/۴٣

444/4۳4۳43

مجوز مشاور پذیرش در بورس کاال

٣4/۴۵/۴7

444/4۳۳4۳۳

مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

۳٣/44/43

47۴/47۴۵۶1

مجوز معامالت برخط

٣4/44/4۵

444/4۶۴٣۴۳

مجوز مشاور سرمایهگذاری

٣7/۴7/74

444/434343

مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصوالت فلزی

٣1/44/۴1

444/۶737

مجوز گواهی سپرده کاالیی محصوالت فلزی در بورس کاال

٣1/44/۴1

444/۶731

مجوز گواهی سپرده کاالیی محصوالت کشاورزی در بورس کاال

٣1/44/۴1

444/۶734

مجوز گواهی سپرده کاالیی فرآوردههای پتروشیمی در بورس کاال

٣1/44/۴1

444/۳۴۳۴

مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصوالت پتروشیمی

۳٣/۴1/4۴

444/444۵7٣

مجوز صندوق سرمایهگذاری آشنای دی

٣4/۴4/4۶

444/4331٣۶

مجوز صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

٣4/44/۴۵

444/4۵747۶

مجوز صندوق سرمایهگذار ی نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

٣4/44/43

444/4۶4۴۶4

مجوز صندوق سرمایهگذاری سهم آشنا

٣7/44/۴۵

444/7۴۴۴۳۵

مجوز صندوق سرمایهگذار ی اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

٣1/۴7/۴7

444/741434

مجوز صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

٣1/۴٣/4۵

444/7۵1۳

مجوز صندوق سرمایه گذار ی نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم

٣4/44/۴۵

444/4۴٣۵۴1

مجوز بورس انرژی

٣4/۴4/4۳

444/444۶۴٣

مجوز سامانه مرکز تماس بورس اوراق بهادار

٣1/44/۴1

444/۳۴۳4

مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصوالت کشاورزی

۳٣/۴1/4۳

4۴/7۳7

مجوز محصوالت سیمان

٣۵/۴4/۴4

444/4۴۵4۶

مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصوالت سیمان
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