مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

الف) نام:

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تاريخ تأسيس 3133/31/13

شماره ثبت462732 :

محل ثبت :تهران

ب) تاريخچه و سوابق فعاليت:
مرکز اصلی شرکت؛ تهران ،بلوار کشاورز ،بعد از خيابان  32آذر ،پالک  ،6۵2کدپستی 34372413۴4
سرمايه شرکت ،مبلغ  ۵33/333/333ريال منقسم به يک ميليون سهم  ۵33ريالی که تعداد يک ميليوون سوهم بوا
نام می باشد.

فعاليت اصلی شرکت:
 -3مديريت سرمايه گذاری جهت حمايت از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران
 -6جلب حمايت های مالی بمنظور تقويت و توسعه منابع مالی دانشگاه تهران
 -1مديريت سرمايه گذاری و دارايی های فيزيکی و مالی جهت حداکثر بازده اقتصادی
 -4مديريت و بهره برداری اقتصادی از کليه دارايی های مشهود و نامشهود ،زمين و ساختمان،
امالک و مستغالت ،اموال منقول و غيرمنقول ،وجوه نقد و اوراق بهادار دانشگاه تهران و
تمهيد نهادها و ابزارهای الزم
 -۵سرمايه گذاری در کليه صنايع و کسب و کارها جهت خلق ارزش افرزوده اقتصادی ،توسعه
سرمايه گذاری
 -2مشارکت با بخش خصوصی در تاسيس و اداره شرکت ها با رعايت اصول حاکميت شرکتی

1

 -7شرکت در هرگونه کنسرسيوم و سرمايه گذاری مشترک ،تامين مالی و اخذ وام و اعتبارات
از بانک ها و موسسات پولی و مالی و اعتوباری داخل و خوارج کشوور با اخوذ مجووز از
موراجع قانونی ذيربط

ج) تركيب دارائيها:
وضعيت تراز مالی شرکت در تاريخ  3133/36/13براساس صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح
ذيل میباشد:
دارائيها

بدهيها و سرمايه

مبلغ (ميليون ريال)

جاری

671

غيرجاری

۴3۵

سرمايه (حقوق صاحبان سهام)

جمع

3737۴

جمع

مبلغ (ميليون ريال)

بدهی های جاری

۵33

بدهی های غيرجاری

4
۵76
3737۴

د) ساختار مالي:
سال

1391

نسبت مالی

نسبت سود ناخالص به درآمد

%17/۴

نسبت سود خالص به درآمد

%63/27

نسبت جاری

%۵4/43

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

%۴۴/66
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ه) جدول تركيب منابع انساني براساس مدارك تحصيلي:
نوع مدرک

تعداد

دکتری

4

فوق ليسانس

1

ليسانس

6

فوق ديپلم

6

ديپلم
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ي) جدول تركيب منابع انساني مدارك حرفه اي:
تعداد

نوع مدرک
اصول مقدماتی بازار سرمايه

-

تحليل گری بازار سرمايه

-

ساير

-

و) ساير موارد:
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