ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ
ﻓﯿﺮوزه راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۹
ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر
) (Private Equity Fundاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ »ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ ﻓﯿﺮوزه« در راﺳﺘﺎی ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ﻓﺮدا آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻤﯿﺮان ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ

ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﻠﺸﻦ آرا ارم ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوری ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﺸﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪ
ﻓﺎرس و… دارد ،در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۱۷آذر  ۹۹ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶روز ﮐﺎری اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

»راﻣﯿﻦ رﺑﯿﻌﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی راهاﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ) (PE FUNDاﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺼﻮﺻﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ ﺻﻨﺪوق ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺛﺮوت آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ
دارد .او اﻋﻼم ﮐﺮد ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ

ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ» :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ  PEرﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﻗﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ اﯾﻦ رده )ﮐﻼس( داراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﺎری دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮب و آﯾﻨﺪه دار ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯽ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار اﻗﻠﯿﺘﯽ وارد آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و وارد ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ» :اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻧﻈﯿﺮ راهآﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎه و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ «.او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق آﻧﻬﺎ ﺗﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﻪای
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺻﻨﺪوﻗﺸﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺑﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از آن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻦ
 ۳۰۰واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه از آب در
آﻣﺪ و اﻻن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺪارﯾﻢ«.
»ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان« در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺒﺤﺎن« و
»ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ« اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
رﺑﯿﻌﯽ  ۳۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﺣﺴﻦ ﻣﻠﯿﺤﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺒﺤﺎن و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﯿﺮوزه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اذﻋﺎن ﮐﺮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ

ﺟﻤﻊآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻤﺪهی آن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﻬﺎم/ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ »ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
»ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﺪ ﻧﺼﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﻠﯿﺤﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود» :ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ دارﯾﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮد
و ﮔﺮم اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺸﯿﺪهاﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺎز و  ۷۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﺎدی اﺳﺖ» :ارزش اﺳﻤﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ .دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪت ۶
ﺳﺎل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺷﺎﻣﻞ »روزﺑﻪ ﭘﯿﺮوز«» ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎدی«» ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺣﺴﻦ ﻣﻠﯿﺤﯽ«» ،ﻣﻬﺮان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ«» ،رﺿﺎ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی«» ،ﮐﺴﺮی ﺻﺎدﻗﯽ زاده« و »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی
ﻧﻘﯽزاده« اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺻﻨﺪوق در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺮط از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﻠﮏ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺬﮐﻮر در اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري را ﻧﺰد ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﺗﺄﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش

رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را روﯾﺖ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰۰واﺣﺪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻘﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﻘﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ ﻓﯿﺮوزه در ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ
آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://firouzehpe.irدر دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

