 .3مجوز مشاور عرضه؛ شامل عرضه اولیه و ثانویه انواع
اوراق بهادار در بورس و فرابورس و تأمین مالی
شرکتها و بنگاههای اقتصادی؛
 .4مجوز سبد گردانی؛ شامل مدیریت انواع صندوق-
های سرمایهگذاری سهام و با درآمد ثابت و سبد
گردانی اختصاصی با مشتریان اختصاصی.

شرکت مشاور سرمایه گذاری امین آفاق
شرکت مشاور سرمایهگذاری امین آفاق تحت مجوز
شماره  11331سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و
با شماره ثبت  471554در اردیبهشتماه  1394نزد
اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .این شرکت با
تجهیز امکانات و شرایط موردنظر سازمان بورس و اوراق
بهادار ،در حال حاضر سبد کاملی از خدمات مالی را ارائه
مینماید.
مدیران شرکت دارای تجربه ایجاد شرکتهای تأمین
سرمایه ازجمله تأمین سرمایه امین ،تأمین سرمایه بانک
ملت و همچنین تجربه در حوزه بانکداری بینالملل با
همکاری بانک ملت از طریق ایجاد نهادهای مالی
بینالمللی ازجمله بانک تجاری ،بانک سرمایهگذاری و
کارگزاری میباشند.
مجوزهای شرکت
این شرکت دارای مجوزهای فعالیت به شرح زیر از
سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد:
 .1مجوز مشاور سرمایهگذاری؛ شامل ارائه خدمات
مشاوره تأمین مالی ،سرمایهگذاری و ارزشگذاری
انواع اوراق بهادار؛
 .2مجوز مشاور پذیرش؛ شامل پذیرش سهام
شرکتها در بورس و فرابورس ،بانکها و انواع اوراق
بهادار؛

خدمات و محصوالت شرکت
خدمات و محصوالت شرکت بر اساس اساسنامه و
مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر
میباشد:
 .1مشاوره تأمین مالی و طراحی پکیجهای تأمین
مالی داخلی و بینالمللی؛
 .2مشاوره طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار جهت
تأمین مالی و نقد شوندگی داراییها؛
 .3مشاوره و اصالح ساختار مالی و سرمایهگذاری؛
 .4طراحی ،تأسیس و مدیریت انواع صندوقهای
سرمایهگذاری ریالی و ارزی؛
 .5سبد گردانی اختصاصی اوراق بهادار؛
 .6مشاوره جهت خرید ،فروش اوراق بهادار؛
 .7مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار و شرکتها؛
 .8مشاوره ادغام ،تملک ،طراحی و تجدید ساختار
سازمانی و مالی شرکتها؛
 .9ارزش (قیمت)گذاری اوراق بهادار شامل سهام
شرکتهای بورسی و غیر بورسی؛
مشاوره مدیریت ریسک؛
.10
تهیه طرحهای امکانسنجی ( )FSو برنامه
.11
کسبوکار ()BP؛
مشاوره طراحی ،تأسیس انواع نهادهای مالی
.12
و شرکتهای سهامی؛

مشاوره افزایش سرمایه و تهیه گزارش
.13
توجیهی افزایش سرمایه؛
مشاوره در پذیرش انواع کاالها در بورس
.14
کاال؛
سایر خدمات مالی تخصصی مرتبط با بازار
.15
پول و سرمایه.

 .5مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری
جهت تأسیس بورس بینالملل جهت تأمین مالی
ارزی پروژههای کشور.
 .6مشاوره و اصالح ساختار نظام مالی و سرمایهگذاری
بانک تجارت
 .7مشاوره و اصالح ساختار نظام مالی و سرمایهگذاری
بانک گردشگری

مهمترین سوابق اجرایی شرکت مشاور سرمایهگذاری

ب .مشاوره خدمات مالی و سرمایهگذاری

سوابق اجرایی شرکت
امین آفاق به شرح زیر ،خالصهشده است:
الف .مشاوره تأمین مالی
.1

.2

.3

.4

مشاوره تأمین مالی شرکت توسعه اعتماد مبین از
طریق طراحی و اخذ مجوز اوراق اختیار تبعی
فروش و حق اختیار خرید بر روی سهام شرکت
مخابرات ایران و عرضه مبلغ  10.000میلیارد ریال
سهام شرکت مخابرات ایران به همراه عرضه اوراق
اختیار فروش تبعی و حق اختیار خرید سهام
بهعنوان نخستین ابزار تأمین مالی ترکیبی در بازار
سرمایه کشور؛
مشاوره تأمین مالی گروه توسعه اقتصادی پایندگان
از طریق عرضه اختیار فروش تبعی و حق اختیار
خرید سهام شرکت فوالد خوزستان معادل مبلغ
 5.000میلیارد ریال؛
مشاوره تأمین مالی سازمان منطقه آزاد ماکو از
طریق انتشار اوراق صکوک به میزان  500میلیارد
ریال بهعنوان نخستین تأمین مالی مناطق آزاد
کشوری از طریق بازار سرمایه.
مشاوره تأمین مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی
( )PCCاز طریق عرضه اختیار فروش تبعی و حق
اختیار خرید سهام شرکت پتروشیمی پردیس
معادل مبلغ  3.000میلیارد ریال؛


.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ارزشگذاری شرکت پتروشیمی تبریز؛
ارزشگذاری شرکت نوآوران مدیریت صبا؛
ارزشگذاری شرکت کارگزاری صباجهاد متعلق به
صندوق بازنشستگی کشوری؛
ارزشگذاری شرکت خدمات پشتیبان صندوق
بازنشستگی کشوری؛
ارزشگذاری شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی؛
ارزشگذاری گروه تخصصی تجارت الماس مبین؛
ارزشگذاری شرکتهای شیراز سرم ،کفش نوید
بهمن و کشت و صنعت فردوس.


.1
.2

.3
.4

ارزشگذاری

برنامه کسبوکار و مطالعه امکانسنجی

تدوین برنامه کسبوکار ( )Business Planبانک
رضوی متعلق به آستان قدس رضوی؛
تدوین برنامه کسبوکار ()Business Plan
لیزینگ نفت بهعنوان نخستین لیزینگ صنعت
نفت کشور؛
بررسی و مطالعه امکانسنجی ( Feasibility
 )Studyپروژه توسعهای بیمارستان سجاد؛
بررسی و مطالعه امکانسنجی ( Feasibility
 )Studyپروژه انتقال آب خلیجفارس؛

 .5بررسی و راستی آزمایی مالی ( Financial due
 )diligenceشرکت کارگزاری صباجهاد متعلق به
صندوق بازنشستگی کشوری.


ج .مدیریت دارایی

.2

.3
.4
.5

.2

طراحی و تأسیس نهادهای مالی

 .1طراحی و اخذ مجوز لیزینگ نفت بهعنوان
نخستین لیزینگ صنعت نفت کشور از بانک
مرکزی؛
 .2طراحی و اخذ مجوز هلدینگ سرمایهگذاری تأمین
آتیه تدبیر سبز متعلق به بانک کشاورزی از سازمان
بورس و اوراق بهادار؛
 .3طراحی و اخذ مجوز تأسیس و راهاندازی بورس
بینالمللی در مناطق آزاد تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار و جهت تأمین مالی ارزی
پروژههای اقتصادی کشور.

.1

.1

متولی صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری با
مشارکت شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن؛
متولی صندوق سرمایهگذاری ارزی امین بهعنوان
نخستین صندوق ارزی بازار سرمایه کشور با
مشارکت شرکت تأمین سرمایه امین(در شرف
تأسیس)؛
متولی صندوق با درآمد ثابت تأمین سرمایه
مسکن(در حال تأسیس)؛
متولی صندوق قابل معامله در بورس تأمین سرمایه
ملت(در حال تأسیس)؛
مدیر صندوق با درآمد ثابت صبا با مشارکت گروه
مدیریت ارزش سرمایه متعلق به صندوق
بازنشستگی کشوری (در حال برگزاری مجمع).

د .خدمات بینالمللی

.3

.4

.5

.6

قرارداد ارزیابی خسارت بانک ملت از تحریم
خزانهداری انگلستان؛
قرارداد ارزیابی خسارت بانک تجارت از تحریم
اتحادیه اروپا؛
تفاهمنامه همکاری مشترک جهت جذب
سرمایهگذاری خارجی جهت تأسیس مجتمع
تجاری ،اداری  ،هتل با شرکت  CRECچین؛
تفاهمنامه همکاری مشترک جهت جذب
سرمایهگذاری خارجی جهت پروژههای شهری
تهران؛
تفاهمنامه همکاریهای بینالمللی در مورد روسیه
با همکاری مرکز علمی و فنآوری ریاست
جمهوری؛
قرارداد جذب سرمایهگذاری خارجی با شرکت
اتریشی جهت پروژه نیروگاهی بندزرک به مبلغ
 300میلیون یورو.

ه .سایر خدمات تخصصی
 .1ارائه و ثبت گزارشات تحلیلی جامع در سامانه تحلیل
دادههای ناشران (تدان) بورس و اوراق بهادار نظیر
شرکتهای پاالیش نفت بندرعباس ،پتروشیمی مبین،
نفت پارس ،گروه بهمن ،بانک خاورمیانه و غیره؛
 .2اخذ مجوز انتشار فصلنامه تخصصی بانکداری
سرمایهگذاری به عنوان نخستین نشریه تخصصی در
حوزه بانکداری سرمایهگذاری در کشور.

