کارگزار صندوق سرمایه گذاري نگین رفاه

الف) نام شرکت  :شرکت کارگزاري بانک رفاه

شماره ثبت 103843 :

تاریخ تاسیس 1373/01/06 :

محل ثبت  :تهران

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده 250،000،000،000 :ریال

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت

تاریخچه  :شرکت کارگزاري بانک رفاه به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 103843
مورخ  1373/01/06دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.مرکز اصلی شرکت در شهرک غرب – بلوار دادمان
– خ فخارمقدم نبش بوستان دوم غربی پ  22و نمایندگی آن در شهرهاي مشهد ،اصفهان ،تبریز،شیراز ،کرمان،
زنجان و سمنان واقع می باشد.
فعالیت اصلی شرکت :

سرمایه گذاري و خدمات کارگزاري شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به
نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خود ،پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس،اداره امور سرمایه
گذاري ها به نمایندگی از طرف اشخاص،خدمات مالی شامل ارائه کمک و راهنمایی به شرکتها به منظور نحوه
عرضه سهام آنها براي فروش در بورس اوراق بهادار تهران

جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارك تحصیلی ( :به تاریخ )1394/12/30
نوع مدرك

تعداد

دانشجوي مقطع دکتري

1

کارشناسی ارشد

26

کارشناسی

31

فوق دیپلم

4

دیپلم و زیردیپلم

9

ي) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارك حرفه اي ( :به تاریخ )1394/12/29
نوع مدرك

تعداد

اصول مقدماتی بازار سرمایه

35

تحلیل گري بازار سرمایه

6

معامله گري اوراق تامین مالی

32

معامله گري بورس کاال

11

معامله گري ابزار مشتقه

14

بورس انرژي

8

مدیریت نهادهاي بازار سرمایه

4

کارشناسی عرضه و پذیرش

15

مدیریت سبد اوراق بهادار

2

ارزشیابی اوراق بهادار

1

تحلیلگري بازار سرمایه

6

گواهینامه کاربردي پذیرش مشتریان بورس اوراق بهادار

17

گواهینامه کاربردي پذیرش مشتریان کاالیی

2

کنترل و نظارت

1

کارگزار صندوق سرمایه گذاري نگین رفاه

الف) نام شرکت  :شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران

شماره ثبت 123683 :

تاریخ تاسیس 1375/05/21 :

محل ثبت  :تهران

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده000 :ر000ر000ر 100ریال

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت
تاریخچه

 :شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره

 123683مورخ  1375/05/21دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.مرکز اصلی شرکت در میدان آرژانیتن
خیابان عماد مغنیه (بهاران) نبش خیابان پنجم پالک 4و نمایندگی آن در شهرهاي مشهد ،اصفهان ،تبریز،شیراز
کرمان ،زنجان و سمنان واقع می باشد.
فعالیت اصلی شرکت :

معامله اوراق بهادار از قبیل سهام  ،اوراق مشارکت  ،حق تقدم خرید سهام  ،اختیار معامله و قراردادهاي آتی براي
دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود  ،معامالت کاالهاي پذیرفته شده براي دیگران و به حساب آنها ،
بازار سازي و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهاي پذیرفته شده  ،مدیریت صندوقهاي سرمایه گذاري  ،نمایندگی
ناشر براي ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه  ،بازاریابی براي فروش اوراق بهادار.

