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شماره ثبت003111 :
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محل ثبت  :تهران
ب ) تاریخچه و سوابق فعالیت :

شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) به استناد مصوبه مورخ  ١٤/٤١/٤١هيات مديره محترم سازمان بورس اوراق
بهادار تهران و مجوز شماره  ٥١٦مورخ  ١٤/٤٤/٤١بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در تاريخ  ١١/٤٤/٤٤طي شماره
 ٤٤٣١١٤در اداره ثبت شركت هاي تهران با مديريت آقاي شهرام شهميري تاسيس و از آن تاريخ تابحال رسماً مشغول به
فعاليت ميباشد .
اين شركت در سال  ٤١٣٥توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان يكي از ده شركت برتر كارگزاري بورس انتخاب و
مجوز فعاليت در بورس كاالي ايران را دريافت نمود و جزء اولين كارگزاري هاي انجام دهنده اولين معامالت اختصاصي
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در بورس كاالي ايران بود و در حال حاضر نيز جزو كارگزاران برتر در انجام معامالت فرآورده
هاي نفتي پتروشيمي و همچنين جزء ده كارگزاري داراي باالترين مبلغ معامله در بورس اوراق و بهادار در ششماهه اول
سال  ٣١ميباشد .همچنين در سال  ٤١٣١اين شركت با توجه به امتيازبندي كارگزاران به عنوان يكي از  ٤٥كارگزار قطعي
موفق به دريافت مجوز معامالت در بازار فرا بورس و قرارداد آتي از سوي سازمان بورس اوراق بهادار گشته و اين شركت در
رتبه بندي سال  ٣٣سازمان موفق با اخذ رتبه ( الف) گرديده است
سرمايه پرداخت شده شركت معادل بيست و پنج ميليارد ريال ميباشد .ضمناً نام اين شركت با شماره  ٤٤٥٥١در تاريخ
( )٣١/٤٤/٤٦در فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گرديده است.

ج ) ترکیب دارائیها :

وضعيت تراز مالي شركت در تاريخ  ٤١٣٦/٤٥/١٤بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده به شرح ذيل مي باشد
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د ) ساختار مالی* :
سال نسبت
مالی
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حسابرسی نشده

نسبت سود ناخالص به درآمد

٤/٤٣٣

نسبت سود خالص به درآمد
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ه )جدول تركيب تعدادي منابع انساني براساس مدارک تحصيلي و مدارک حرفهاي  (:به تاريخ ) ٣٦/٤٥/١٤
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