مدیر
صندوق مشترک شاخصی کارآفرین

نام شرکت  :کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ تاسیس 5831/60/60 :

شماره ثبت 1998 :

محل ثبت  :اداره ثبت شرکتها استان اردبیل

تاریخچه وسوابق فعالیت:
شرکت کارگزاری بانک کار آفرین به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک کارآفرین و با هدف تکمیل زنجیلرا ارز
بانک کارآفرین در بازار مالی کشور تاسیس شدا است .موضوع فعالیت شرکت بر اساس مادا 3اساسنامه عبارت است از:
الف) خدمات کارگزاری،کارگزار،معامله گری و بازار گردانی شامل:
 1معامله اوراق بهادار از قبی سهام ،اوراق مشارکت ،حق تقدم خرید سهام ،اختیار معامله و قراردادهای آتلی بلرای دیالران و
به حساب آنها و یا به نام وحساب خود.
 2معامالت کاالهای پذیرفته شدا برای دیاران و به حساب آنها.
 3بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته شدا.
ب)خدمات مالی و مشاوره ای شامل:
 1مدیریت صندوق های سرمایه گذاری.
 2نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه.
 3بازار یابی برای فرو

اوراق بهادار.

 4سبد گردانی اوراق بهادار.
 5مشاورا و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیر
نمایندگی از ناشر یا عرضه کنندا کاالها.
 6مشاورا در زمینه های زسر:
الف) قیمت گذاری اوراق بهادار.
ب) رو

فرو

و عرضه اوراق بهادار.

) طراحی اوراق بهادار.

اوراق بهادار یا کاال در هریک از بلورس هلا و بازارهلای خلار از بلورس بله

یا ناهداری اوراق بهادار.

د) خرید ،فرو

ا) سرمایه گذاری.
و) مدیریت ریسک.
ز) ادغام،تملک،تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها.
ح) طراحی و تشکی نهادهای مالی.

ترکیب داراییها:
وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ  1335/66/31بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شدا به شرح ذی می باشد:
دارائیها

مبلغ(میلیون ریال)

جاری

272,417

مبلغ(میلیون ریال)

بدهیها وسرمایه

266,774

جاری
بلند مدت

2,651

بلند مدت

76,745

سرمایه

25,727

جمع

343,162

جمع

343,162

ساختار مالی:
سال

5890

5898

5891

نسبت سود ناخالص به درآمد

6.03

6.00

6.81

نسبت سود خالص به درامد

6.18

6.19

6.12

نسبت گردش داراییها

6.13

64600

6.85

نسبت جاری

5.52

5.05

5.81

سرمایه در گردش خالص(میلیون ریال)

18,111

59,310

3,118

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

5.1

6.10

6.03

نسبت بازده دارائیها()ROI

6.51

6.632

6.609

نسبت مالی
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