به دقت دانش مالی
به سرعت دنیای فناوری

معرفی و عملکرد
شــرکت مشـــــاور

سرمایهگذاری

فـاینتکـ

باسمه تعالی

معریف رشکت
«شـرکت مشـاور سـرمایهگذاری فراز ایده نوآفریـن تک (فاینتک)» با شـماره ثبـت  518892در تاریخ 96/08/29
در مرجـع ثبـت شـرکتهای تهـران ثبـت و در تاریـخ  96/12/12مجـوز فعالیـت خود را به عنوان یک شـرکت مشـاور
سـرمایهگذاری با شـماره  121/51200از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار دریافت نمود.
فاینتـک بـه عنـوان یکـی از نهادهـای مالـی دارای مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهادار انـواع خدمات مالی شـامل
خدمـات تامیـن مالـی ،مدیریـت دارایـی و سـرمایهگذاری ،ارزشگـذاری سـهام شـرکتها و غیـره را به مشـتریان خود
ارائـه میدهد.
معرفی و عملکرد شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
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بهادار دریافت نمود.
فاینتک به عنوان یکی از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انواع خدمات مالی شامل خدمات تامین مالی ،مدیریت
دارایی و سرمایهگذاری ،ارزشگذاری سهام شرکتها و غیره را به مشتریان خود ارائه میدهد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سهامداران این مجموعه که از شناختهشدهترین صندوقهای حوزه تجاری سازی فناوری در کشور هستند با هدف ارائه خدمات تخصصی مالی به
شرکتهای دانشبنیان و استارتاپ ،عالوه بر خدمات معمول فوق ،برای اولین بار در کشور اقدام به تاسیس یک نهاد مالی تخصصی در این حوزه
نمودهاند تا هم این شرکتها از ظرفیتهای بازار سرمایه برای رفع نیازهای خود استفاده کنند و هم فعاالن بازار بتوانند از فرصتهای سرمایهگذاری
هسامداران
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بـار در کشـور اقـدام بـه تاسـیس یـک نهاد مالـی تخصصـی در این حـوزه نمودهاند تـا هم ایـن شـرکتها از ظرفیتهای
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اعضای هیئت مدیره:

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
انم و انمخانوادیگ

مست

سوابق

رضا زرنوخی

رئیس هیئت
مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
ت مدیره صندوق مالی توسعه تکنولوژی
مدیرعامل و عضو هیئ 

مهدی فرازمند

مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره

دکتری مدیریت مالی مدیرعامل و عضو هیئتمدیره
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری امین نیکان آفاق

روح اله ابوجعفری
دلسم

نایب رئیس هیئت
مدیره

دکترای سیاستگذاری علم و فناوری
مدیرگروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

سید سعید
شمسینژاد

عضو هیئتمدیره

دکتری مدیریت مالی
عضو هیئت مدیره بانک رسالت

مهرداد فرحآبادی

عضو هیئتمدیره

دکترای مدیریت مالی
عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
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مجوزهای فاینتک

مجوز فعالیت
مشاور
سرمایهگذاری

مجوز
دانشبنیان
از معاونت
علمی ریاست
جمهوری

مجوز

تأمین مالی جمعی

مجوز مشاور
پذیرش

مجوزات فاینتک

مجوز
سبدگردانی

درآمد ثابت

صندوقهای
سرمایهگذاری

سهامی ETF

مجوز مشاور
عرضه

سرمایهگذاری خصوصیPE
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خدمات فاینتک
شـرکت مشـاور سـرمایهگذاری فاینتک از ابتدای فعالیت خود ،اسـتراتژی تکمیل سـبد خدمات به مشـتریان را دنبال
نمـوده اسـت .در ادامه بـه معرفی خدمـات فاینتک پرداخته میشـود:
خدمات مدیریت دارایی

سبد
گردانی

صندوق
بادرآمد
ثابت

صندوق
سهامی

خدمات تامین مالی

خدمات تحلیل
و مشاوره
سرمایهگذاری

انتشار
اوراق

معرفی و عملکرد شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک

6

تاسیس و
مدیریت
صندوقهای
جسورانه و
خصوصی

ارزشگذاری
تامین مالی
پذیرش در
جمعی
و تهیه  FSو
بورس
BP

الف) خدمات اتمین مایل
ایـن حـوزه از خدمـات فاینتـک بـر روی تامین مالـی بنگاهها و شـرکتهای مختلـف و در اندازههای متفـاوت متمرکز
میباشـد بـه نحوی که سـعی شدهاسـت بـرای نیازهای مختلـف تامین مالی کمتـر از  2میلیـارد تومان تا چندصـد میلیارد
تومـان راهکارهایـی طراحـی گـردد .تامین مالیهـای کمتـر از  2میلیارد تومـان در سـامانه تامین مالی جمعـی همآفرین،
تامیـن مالیهـای بیشـتر از  20ملیـارد تومان از طریق انتشـار اوراق متعارف و نـوآوری ،و همچنین در صورتی که شـرکت
تمایـل بـه جـذب سـرمایهگذار داشتهباشـد تا سـقف  18میلیـارد تومان در حـدود سیاسـتهای سـرمایهگذاری صندوق
خصوصـی نوآور جـای میگیرد.
در کنـار تامیـن مالـی خدمـات دیگـری نیـز در ایـن بخـش ارائه میگـردد که شـامل ارزشگـذاری شـرکتهای مختلف
اعـم از اسـتارتاپ ،کوچـک و متوسـط و بورسـی و همچنیـن تهیـه انـواع گزارشـات امکانسـنجی و برنامههـای کسـب و کار
میشـود .همچنیـن موضـوع مشـاوره و راهبـری پذیـرش شـرکتها در بـورس و فرابـورس از دیگر خدماتی اسـت کـه در این
حـوزه ارائـه میگردد.

 )1ارزشگذاری
خدمـات ارزشگذاری شـرکت شـامل خدمات معمـول ارزشگذاری و همچنیـن ارزشگذاری تخصصی شـرکتهای
اسـتارتاپ میشـود .تیـم ارزشگـذاری شـرکت متشـکل از متخصصین شناختهشـده و با تجربـه در این حـوزه و همچنین
فارغالتحصیالن دانشـگاههای برتر کشـور در سـطوح کارشناسـی ارشـد و دکتری در رشـته مدیریت مالی اسـت.
بـه دلیـل ماهیـت رشـدی شـرکتهای اسـتارتاپ و دانشبنیـان و همچنیـن مدلهـای جدیـد کسـب و کار آنهـا
ارزشگذاریشـان نیـز دارای تفاوتهایـی با شـرکتهای معمول اسـت .فاینتک با توجـه به تجربیات قبلی تیـم ارزشگذاری
خـود در بـازار سـرمایه و همینطـور روشهای نویـن ارزشگذاری شـرکتهای دانشبنیان اقـدام به ارائـه خدمات تخصصی
در ایـن حـوزه مینمایـد بـه طوری که عضـو ثابت کارگـروه ارزشگذاری معاونـت علمی بـوده و در صنایع مختلفـی از جمله
سلامت ،فـروش آنالیـن ،کشـاورزی ،سـختافزار ،نرمافزار ،پرداخـت ،معـدن و خدمات مالـی ارزشگذاریهـای مختلفی را
انجـام داده اسـت .در ایـن زمینـه قابل ذکر اسـت که گزارشـات ارزشگذاری شـرکت عالوه بر مهر شـرکت بـه عنوان یک
نهـاد مالـی تحـت نظارت سـازمان بورس بـا مهر کارشـناس رسـمی دادگسـتری نیز ارائـه میگردد.
به دقت دانش مالی به سرعت دنیای فناوری
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 )2انتشار اوراق
تامیـن مالـی از طریـق انتشـار اوراق بـه دو دسـته اوراق متعـارف و اوراق نوآوری تقسـیم میشـود .انتشـار اوراق برای
شـرکتها در قالـب انـواع اوراق صکـوک موجـود و بـرای تامیـن نیازهـای مالـی در اندازههـای مختلف انجام میشـود.
اوراق نـوآوری :بـا توجـه بـه اینکـه در انتشـار اوراق تامیـن مالـی بورسـی دو مسـئله بـه عنوان گلـوگاه مطرح میشـود که
یکـی ضمانـت اصـل و سـود اوراق توسـط یک بانـک و دیگری نـرخ هزینه تامین مالی اسـت ،بـرای شـرکتهای دانشبنیان و
اسـتارتاپی کـه از لحـاظ داراییهـای فیزیکـی و غیـر فیزیکـیِ قابل قبـول برای وثیقهگـذاری نـزد بانکها معموال دچار مشـکل
هسـتند سـازوکاری پیشبینـی شدهاسـت کـه بانکها بـا حداقل وثایـق موجود ضمانـت این شـرکتها را بپذیرنـد و در نتیجه
امـکان انتشـار اوراق بـرای ایـن شـرکتها فراهم شـود .در این راسـتا این شـرکت بـا هماهنگی صنـدوق نوآوری و شـکوفایی
ت جمهـوری قالـب خاصی را بـرای انتشـار اوراق تامین مالی توسـط شـرکتهای دانشبنیان
و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـ 
طراحـی نمـوده اسـت کـه تـا حـد ممکن ایـن فرآینـد تسـهیل شـده و بهصرفه و صلاح ایـن شـرکتها باشـد؛ بهنحویکه در
ایـن قالـب صنـدوق نوآوری و شـکوفایی ضمانـت اوراق را در مذاکـره با بانکهای عامل تسـهیل نمـوده و همچنین در خصوص
بعضـی از شـرکتها کـه در راسـتای اولویتهـای حمایتیاش باشـند پرداخت بخشـی از سـود اوراق را نیز تقبـل نماید.

 )3پذیرش در بورس
بـا دریافـت مجـوز مشـاور عرضـه در سـال  ،1397فاینتک به طور رسـمی فعالیـت خـود را در این زمینه آغـاز نموده
و کلیـه شـرکتهای متقاضـی پذیـرش در بـازار سـرمایه میتواننـد فاینتـک را به عنوان مشـاور عرضـه انتخـاب کنند .با
توجـه بـه حضور فعـال فاینتک در اکوسیسـتم نوآوری کشـور ،شـرکتهای دانشبنیان و اسـتارتاپ مهمتریـن بازار هدف
شـرکت در این بخش هسـتند.

 )4تهیه گزارشهای امکانسنجی و برنامه کسب و کار
تهیـه گزارشهـای امکانسـنجی و برنامههای کسـب و کار بـه دلیل اهمیتی که در راهاندازی کسـب و کارها و شـرکتها
دارنـد از جایـگاه ویـژهای در خدمـات فاینتک برخوردار هسـتند .به همیـن دلیل فاینتـک از تیم اجرایی و مشـاورین خبره در
صنایـع مختلـف جهـت تهیـه ایـن نـوع از گزارشهـا اسـتفاده میکنـد کـه در نتیجه منجر بـه تهیـه  7گزارش امکانسـنجی
در حوزههـای متنوعـی نظیر زیسـت فنـاوری ،سلامت ،انرژیهای تجدید پذیر و غیره شـده اسـت.
معرفی و عملکرد شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
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 )5مشاوره تاسیس و مدیریت انواع صندوقها
صندوقهـای سـرمایهگذاری جسـورانه ( )VCو خصوصـی ( )PEابزارهای جدیـدی برای عالقهمندان به سـرمایهگذاری
در حوزههـای علـم و فنـاوری و شـرکتهای دانشبنیـان و همچنیـن مـدل نوینـی بـرای تامیـن مالی شـرکتهای کوچک
و متوسـط به شـمار میآیند.

 )6تامین مالی جمعی
در سـالهای اخیـر تامیـن مالـی جمعـی بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای نویـن تامیـن مالـی در جهـان ،جـای خـود را
در ایـران نیـز بـاز کـرده اسـت و اسـتارتاپهای متعـددی در ایـن راسـتا بـه وجـود آمدنـد امـا بـه دلیـل برخـی
نـکات موجـود تاکنـون هیـچ یـک از آنـان بـه موفقیـت دسـت نیافتنـد .فاینتـک بـا تکیـه بـر تجربـه شکسـت
اسـتارتاپهای موجـود و تجربـه فعالیـت در بازارهـای مالـی ،تصمیـم بـه راهانـدازی سـامانه تامیـن مالـی جمعـی بـا نام
همآفرین نمود.
بـه منظـور راهانـدازی ایـن سـامانه ،وبسـایت مربوطـه بـه طـور کامـل آمادهسـازی شـده اسـت .در مهرمـاه 1398
موافقـت اصولـی این سـامانه از طـرف فرابورس صادر شـد ،در اسـفندماه  1398گواهینامه امینت سـامانه و مجـوز فعالیت
سـامانه اخـذ گردید.

 )7مشاوره اخذ مجوز شرکتهای دانشبنیان
فاینتـک بـا توجـه بـه ارتباطـات نزدیک بـا معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری و از طرفـی ارتباط بـا جامعه وسـیعی از
شـرکتهای مسـتعد دانـش بنیـان شـدن ،از سـال  1398تصمیـم بـه ارائـه خدمـات مشـاورهای در راسـتای اخـذ مجوز
شـرکت دانشبنیـان نموده اسـت.

 )8مشاوره تاسیس نهادهای مالی
بـا توجـه بـه اینکـه مجموعههـای نظیـر شـرکتهای سـرمایهگذاری و شـرکتهای هلدینـگ یـا مـادر جهـت ثبـت،
تاسـیس و فعالیـت خـود نیازمنـد اخذ مجوز از سـازمان بورس هسـتند فاینتک بر اسـاس تجربـه خود در ایـن زمینه اقدام
بـه ارائـه مشـاوره در خصوص تاسـیس انـواع نهادهـای مالی بـا مجوز از سـازمان بـورس مینماید.
به دقت دانش مالی به سرعت دنیای فناوری
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ب) خدمات مدیریت دارایی
خدمـات مدیریـت دارایـی یکـی از مهمتریـن رسـالتهای نهادهای مالـی جامعه در جهت توسـعه اقتصـادی و هدایت
نقدینگـی سـرگردان و پساندازهـای خـرد و کالن به سـمت بخش مولـد و ایجاد رونـق در تولید و کاهش تورم به شـمار
میآیـد .سـرمایهگذاری صحیـح و کسـب بـازده هـر چـه بیشـتر ،همـواره مـورد توجـه بوده اسـت و بی شـک امـروزه با
توسـعه مالـی و اقتصادی کشـور و در پی آن گسـترده شـدن فعالیت بازارهای مالـی ،این مهم از عهده افـراد غیرمتخصص
خـارج شـده و نیازمنـد دانـش و کار تخصصی در این حوزه اسـت.

 )1سبدگردانی
تلاش تیـم خدمـات دارایـی و توسـعه بـازار فاینتـک همـواره بـر ایـن اسـاس بوده کـه بـا اسـتفاده از انـواع متدهای
سـرمایهگذاری و بهرهمنـدی از بهروزتریـن تحلیلهـای صنایـع مختلـف بـه باالترین بازدهـی ممکن برای مشـتریان خود
دسـت یابـد .در ایـن میان پرتفوگردانی سـبد فاینتک و نیز مشـاوره سـرمایهگذاری بـرای تعدادی از سـرمایهگذاران که
خواهـان مشـاوره در زمینـه بـازار سـرمایه و خریـد و فـروش انـواع اوراق بهـادار بودند ،زمینـهای گردید تا تیـم مدیریت
معرفی و عملکرد شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
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دارایـی بتوانـد در زمینـه مشـاوره عملکرد قابـل قبولی ارائـه نماید.

 )2صندوقهای سرمایهگذاری
صندوقهـای سـرمایهگذاری از مهمتریـن سـازوکارهای سـرمایهگذاری با پشـتوانه افـراد متخصص در این حوزه هسـتند
کـه بـا ایجـاد تنـوع در مواجهـه با ریسـک و بـازده ،فرآینـد سـرمایهگذاری را تسـهیل میکنند و باعث توسـعه و گسـترش
بـازار سـرمایه میشـوند .عملکرد و رشـد سـریع ایـن صندوقها بـا توجه به نوپا بـودن در بـازار مالی ایران و کسـب جایگاه
ویـژه در بیـن سـرمایهگذاران طـی سـالیان اخیـر ،گـواه ایـن مدعاسـت .صندوقهـای سـرمایهگذاری بـا ایجـاد پورتفـوی
متنوعـی از اوراق و سـهام پاسـخگوی نیـاز افـراد با سـطوح متفاوت پذیرش ریسـک هسـتند و اقبـال عمومی به بـازار بورس
را نیـز افزایـش میدهند.
بـر ایـن اسـاس فاینتک اولیـن صندوق تحـت مدیریت خـود را با نام صندوق سـرمایهگذاری بـا درآمد ثابت پیشـگامان
سـرمایه نوآفریـن در تابسـتان  1398تاسـیس و راهانـدازی نمود .سـپس در راسـتای اسـتراتژی خـود جهت ارائـه خدمات
مالـی و سـرمایهگذاری بـه شـرکتهای کوچک و متوسـط و دانش بنیان ،اولین صنـدوق سـرمایهگذاری خصوصی (Private
 )Equityدر ایـران را بـا نـام صنـدوق سـرمایهگذاری خصوصی اعتبار سـرمایه نوآفریـن را ایجاد کرد.
در نهایـت نیـز بـا توجـه بـه رونقـی کـه در سـالهای اخیر در بـازار سـرمایه و سـرمایهگذاری در سـهام ایجاد شـده
اسـت صنـدوق سـهامی خـود را با همـکاری صندوق بازنشسـتگی کشـوری و در قالـب ( ETFقابـل معامله) با نـام صندوق
سـرمایهگذاری مدیریـت ثـروت صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری تاسـیس نمـود .این صنـدوق از نظـر تعداد افـراد حقیقی
سـرمایهگذار رکـورد جدیـدی را در بیـن صندوقهـای سـرمایهگذاری بـر جای گذاشـت.
انم صندوق

نوع اوراق هبادار

حداکرثرسمایه-میلیونریال

پیشگامان سرمایه نوآفرین
اعتبار سرمایه نوآفرین
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

با درآمدثابت
خصوصی
در سهام

1.000.000
500.000

4.000.000

به دقت دانش مالی به سرعت دنیای فناوری
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صندوق رسمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق ابزنشستیگ کشوری
صنـدوق سـرمایهگذاری مدیریـت ثـروت صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری از نـوع صنـدوق سـرمایهگذاری در سـهام
میباشـد کـه در تاریـخ  1399/06/01موفـق بـه دریافـت مجـوز فعالیـت از سـازمان بـورس اوراق بهـادار شـد.

ساختار این صندوق به شرح ذیل است:
اندازه صندوق
نوع صندوق

ارکان صندوق

موسسین صندوق

 4000میلیارد ریال
سرمایهگذاری در سهام و قابل معامله ()ETF
مدیر :مشاور سرمایهگذاری فاینتک
متولی :موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس :موسسه حسابرسی رهبین
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
کارگزاری صبا جهاد
مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک

صندوق رسمایهگذاری پیشگامان رسمایه نوآفرین
ایـن صنـدوق کـه از نـوع صندوقهـای بادرآمـد ثابـت و بـه صـورت صـدور و ابطالـی میباشـد در تاریـخ 1398/06/16
بـا دریافـت مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار فعالیـت خـود را آغـاز کـرد .پرداخـت سـود این صنـدوق بـه صـورت ماهانه
میبا شـد .
معرفی و عملکرد شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
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آخرین وضعیت صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین به صورت ذیل است:
کل خالص ارزش داراییهای صندوق
نوع صندوق

ارکان صندوق

دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد سرمایهگذاران

حدود  1000میلیارد ریال
سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت و مبتنی بر صدور و ابطال
مدیر :مشاور سرمایهگذاری فاینتک
متولی :موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس :موسسه حسابرسی رهبین
مدیر ثبت:مشاور سرمایهگذاری فاینتک
مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک
 434سرمایهگذار حقیقی و  19سرمایهگذار حقوقی

به دقت دانش مالی به سرعت دنیای فناوری
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صندوق اعتبار رسمایه نوآفرین
صنـدوق سـرمایهگذاری اعتبـار سـرمایه نوآفریـن اولیـن مـورد از صندوقهـای سـرمایهگذاری خصوصـی اسـت کـه
پذیرهنویسـی آن در اسـفندماه  1398انجـام گردیـد و در تاریـخ  1399/02/16نـزد اداره ثبـت شـرکتها بـه ثبـت
رسـیده و مجـوز دریافـت فعالیـت خـود از سـازمان بـورس را دریافـت کرده اسـت.

ساختار این صندوق به شرح ذیل است:
سرمایه صندوق
دوره فعالیت صندوق

ارکان صندوق

زمانبندی تادیه

 500میلیارد ریال شامل  150هزار واحد ممتاز و  350هزار واحد عادی
 7سال
مدیر :مشاور سرمایهگذاری فاینتک
متولی :موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس :موسسه حسابرسی رهبین
 35درصد در زمان تاسیس،
 25درصد در ابتدای سال دوم،
 20درصد در ابتدای سال سوم و
 20درصد در ابتدای سال چهارم

راهبـرد کلـی سـرمایهگذاری صنـدوق «نـوآور» سـرمایهگذاری در شـرکتهایی اسـت کـه قابلیـت پذیـرش حداقل
در بـازار شـرکتهای کوچـک و متوسـط فرابـورس را داشـته باشـند تا بـه این طریق صنـدوق بتوانـد با تامیـن مالی آنها
موجـب رشـد و توسـعه آن شـرکتها شـده و بـه موازات ،شـرایط پذیـرش آنهـا را نیز فراهـم نماید.

معرفی و عملکرد شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
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در انتهـا نیـز اسـتراتژی خروج صنـدوق ،واگذاری سـهام خود در عرضـه اولیه سـهام در فرابورس یا
بـه سـرمایهگذار ثالث میباشـد.

به دقت دانش مالی به سرعت دنیای فناوری
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