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باسمه تعالی

سياست سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري خصوصی
«اعتبار سرمايه نوآفرين»

نحوه شناسايی گزينه هاي سرمايه گذاري

صنایع هدف صنایع دانش بنیان با فناوری باال را شامل می شود .در این راستا گزینه های سرمایه گذاری ،منطبق بر
صنایع هدف ،از میان شرکتهایی که مشمول یکی از ویژگی های:
 دارای پیشرفت فیزیکی مناسب،
 آماده راه اندازی،
 آماده بهره برداری،
 نیازمند به سرمایه درگردش،
 دارای طرح توسعه
بوده و حائز شرایط بالفعل یا بالقوه پذیرش در یکی از بازارهای بورس و فرابورس باشند ،جهت بررسی و طرح در کمیته
سرمایهگذاری انتخاب میشوند.

نحوه انتخاب فرصت هاي سرمايه گذاري

گزینه هاایی کاه ماورد بررسای ارار مای گیرناد از باین فرصات هاا و شارکت هاای داناش بنیاان و باال موجاود
انتخاااب ماای شااوند .بعااد از انتخاااب شاارکت هااای بااالقوه باارای ساارمایه گااذاری ،ساابد صااندوه از میااان آنهااا
تشکیل می شود.
مدیر صندوه معیارهاای مهمای در انتخااب ایان سارمایه گاذاری هاا در ن ار دارد کاه باه بر ای از آنهاا در یال
اشاره شده است:
1

سياست سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري خصوصی اعتبار سرمايه نوآفرين

 شاارکت هااای ساارمایه پااذیر بایااد فرصاات کسااب و کااار مناسااب ،تااین اجرایاای ااوی و توانمنااد و دارای
تجربه موفق در کسب و کار باشد.
 فن آوری و محصول دارای مزیت ر ابتی از ن ر استاندارد های صنعت مورد ن ر باشد.
 کسب و کار دارای توجیه فنی ،ا تصادی و مالی باشد.
 ابلیت پذیرش در بازارهای مالی را داشته باشد.
 سایر سهامداران پذیرای ورود به بازار سرمایه باشند.
 شرکت دارای مجوزات انونی الزم باشد.
فرآيند انتخاب فرصت سرمايه گذاري

بررسی موارد کر
شده و تایید طرح
توسط کارشناسان

ارجاع به کارشناسان
واحد ارزیابی

دریافت طرح

بررسی طرح های
تاییدشده در کمیته
ارزیابی

ارجاع به کیمته
سرمایه گذاری

بررسی طرح در
کمیته
سرمایهگذاری

تاییدیه نهایی
طرح
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نحوه انعقاد قرارداد سرمايه گذاري

بعد از انتخاب شرکت مورد ن ر ،بین صندوه صوصی و سهامدار عمده شرکت سرمایه پذیر راردادی عقد می شود.
نحوه عقد رارداد با توجه به شرایط شرکت و پروژه می تواند متفاوت باشد لیکن در رارداد موارد زیر مشخص می
گردد:
 نحوه پردا ت سرمایه مورد ن ر و درصد مشارکت صندوه در طرح مورد ن ر
 مدت پردا ت بر اساس مصوبه کمیته سرمایه گذاری
 تعهدات طرفین
 سایر شرایط رارداد مانند اعطای سهام تشویقی ،باز رید سهام ریداری شده و...
زمانبندي فعاليت صندوق از جمله ،دوره پذيره نويسی ،سرمايهگذاري ،خروج و تصفيه:

دوره سرمایهگذاری صندوه  4سال و دوره روج و تصفیه مجموعا  3سال می باشد .بنابراین دوره های مختلف ورود و
روج سرمایه با توجه به اساسنامه ،باید به گونه ای تن ین می شود که از سقف  7سال تجاوز نکند .دوره سرمایه گذاری
صندوه از پایان ماه دوم تا پایان سال چهارم از زمان تاسیس است.
مدیر بنا به تصویب مجمع صندوه به فاصله زمانی  3الی  48ماه پس از پذیره نویسی اولیه ا دام به جمع آوری وجوه
تعهد شده سرمایهگذاران مینماید .مدیر صندوه دوره انت اری برای روج از سرمایه گذاری را محاسبه می نماید و
ترجیح بر این است که در شرکت هایی سرمایه گذاری شود که امکان روج موفق از آنها در یک بازه  2تا  4ساله وجود
داشته باشد.
سياستهاي صندوق در خصوص مديريت شرکتها و پروژههاي موضوع سرمايهگذاري تا قبل از خروج:

مدیر صندوه باور دارد که مهمترین عنصر استراتژی سرمایه گذاری که به کار بسته می شود ،ارزش افزوده ای است
که پس از سرمایه گذاری اولیه ایجاد می شود .مدیر صندوه با شرکت های سبد تحت مدیریت ود ارتباط نزدیکی
بر رار می کند و به آنها کمک می کند تا استراتژیهای مناسب و اثر بخشی برای شرکت ود تدوین نمایند ،شرکای
استراتژیک را شناسایی نموده و آنها را نسبت به همکاری انع نمایند ،طرح تجاری ود را تدوین و اجرا نمایند و
سرمایه ی مورد نیاز برای مراحل بعدی توسعه را جذب نمایند .به من ور اعمال ن ارت و سیاستهای صندوه در
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شرکتهای سرمایهپذیر ،نحوه حضور در هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر و دارندگان حق امضا توسط مدیر صندوه
تعیین می شود.
تبيين ساز وکار الزم براي خروج از سرمايهگذاريها:

روج از سرمایه گذاری ممکن است به دو شکل موفق یا ناموفق صورت گیرد .در صورتی که روج صندوه موفق باشد،
در این حالت سهن صندوه( ) 1به یک صندوه سرمایه گذاری صوصی دیگر واگذار می شود یا ( )2به یک شخص
حقیقی یا حقو ی مرتبط فرو ته می شود یا ( )3از طریق بورس یا فرابورس عرضه می شود یا ( )4در بورس یا فرابورس
پذیرش می شود.
در صورتی که بنا به دالیلی من جمله عدم تحقق انت ارات صندوه و یا عدم تحقق جریان نقدی پیش بینی شده مطابق
برنامه کسب وکار ارایه شده یا ناتوانی صندوه در مدیریت سرمایه گذاری انجام شده ،صندوه تصمین به روج از
سرمایه گذاری بگیرد ،روج مذکور ناموفق نامیده می شود .در این صورت به دو صورت روج سرمایه گذاری صورت
می گیرد:
( )1سهن صندوه در شرکت به شخص ثالثی در صورت وجود واگذار می گردد.
( )2طبق مقررات انون تجارت شرکت منحل می شود.
نحوه شناسایی وضعیت تحقق معیار موفقیت یا عدم موفقیت شرکت سرمایه پذیر بر اساس گزارشی است که کمیته
سرمایه گذاری به مدیر صندوه ارایه می نماید.
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