خط مشی شزکت سزمایه گذاری آتیه دماوند
 -1ضاکلِ ضشکت سشهایِ گزاسی آتیِ دهاًٍذ هثتٌی است تش:
الف) ّلذیٌگ صٌؼتی ٍ هؼذًی تا تاکیذ تش سشهایِ گزاسی دسطشح ّا ٍ پشٍطُ ّای ایجادی
ب) ّلذیٌگ اًشطی ٍ پاالیطگاّی
ج) ّلذیٌگ خذهات هالی
تا استفادُ اص
الف) توشکض تش هطالثات هؼَق
ب) ًطش هٌاسة ٍ تِ هَلغ سْام ّلذیٌگ ّا
ج) استمشاض اص سیستن تاًکی
 -2تؼشیف ساتطِ ّلذیٌگی تا ضشکتّای صیشهجوَػِ ٍ ضفاف ساصی هاّیت ایي ساتطِ
 -3ائتالف ،ادغام ،ضشاکت ٍ ّوکاسی تا ضشکت ّا ٍ صٌایغ گًَاگَى ٍ ًیض ضشکت ّای گشٍُ تاًک صٌؼت ٍ هؼذى دس جْت
سَدآٍسی ضشکت ّای صیاى دُ
 -4تذٍیي هؼیاسّای اّلیت ضشکاء ،ریٌفؼاى ٍ هتماضیاى خشیذ ضشکت ّا
 -5ضٌاسائی ٍ ساهاى دّی اتؼاد فٌی حمَلی دس ٍاگزاسی ّا
 -6ضٌاسایی ٍ تٌَع تخطی تِ اّشم ّای الصم جْت ٍصَل هطالثات هؼَق ًاضی اص ٍاگزاسی ّای صَست گشفتهِ (اّهشم ّهای
حمَلی ،اجشایی ،سیاسی ٍ )...
 -7اصالح ساختاس ساصهاًی ضشکت تا ّذف افضایص تؼاهالت تا هذیشیت
 -8اسصیاتی هستوش ٍ استماء پشسٌل کاسکٌاى دس اتؼاد تحصیلی ،تجشتی ٍ اًگیضضی
 -9اسصیاتی ٍالؼی داسایی ضشکت ّای تحت پَضص تِ هٌظَس تحلیل ساختاس ّا ،سٌجص اهکاى اًحالل ،ادغام  ،اصالح ساختاس
ٍ یا ٍاگزاسی آى ّا.
ٍ -11سٍد ضشکتّای صیشهجوَػِ تِ تاصاس سشهایِ ٍ تاهیي هالی
 -11تخصیص تخطی اص هٌاتغ ضشکت دس سشهایِگزاسی ّای تذٍى سیسک
 -12خشٍج ضشکت اص ٍجَد صٌایغ تذٍى تاصدُ دس پشتفَی ضشکت
 -13کسة سْام هذیشیتی دس یک ضشکت کاسگضاسی
 -14استفادُ تْیٌِ اص ًمذیٌگی حاصل اص ػشضِ سْام ضشکت ضیشاى ٍ سایش ضشکت ّای گشٍُ دس پشٍطُ ّای سَدآٍس
 -15تذٍیي تشًاهِ ّذف تشای سثذ سْام
 -16آهَصش ٍ تِ کاسگیشی سٍش ّای ًَیي تاهیي هالی ٍ استفادُ اص هطتمات هالی دس ساستای کاّص سیسک
 -17جزب ًیشٍی اًساًی هتخصص دس حَصُ سشهایِ گزاسی  ،اسصیاتی هذیشاى ٍ کاسکٌاى تش پایِ ًظام اًگیضش هٌاتغ اًساًی
ٍ -18اگزاسی داساییّای غیشهَلذ ٍ ّذایت هٌاتغ حاصلِ دس جْت سشهایِ گزاسی ّای جذیذ
 -19هحاسثِ ضاخص ّای اسصیاتی سثذ سْام ٍ سیسک هشتَطِ
 -21افضایص سشهایِ ضشکت
 -21هطالؼات جاهغ دٍسُ ای دس هَسد صٌایغ هختلف
 -22اًجام تشسسیّای هالی ضشکتّای صیشهجوَػِ تش اساع همایسِ تا ضشکتّای هطاتِ
 -23تذٍیي اطالػات صحیح ٍ دلیك اص اسصش سٍص داسایی ّای ضشکت ّای صیش هجوَػِ (حساتشسی سالیاًِ ضشکت ّهای صیهش
هجوَػِ ّوشاُ تا سٍص آٍسی اسصش دفتشی داسایی ّا)
 -24ایجاد تخص تحمیك ٍ تَسؼِ تِ هٌظَس ضٌاسایی  ،اًجام هطالؼات ٍ پظٍّص ّای حَصُ ّای ًَیي تشای سشهایِ گزاسی تهِ
ٍیظُ دس صهیٌِ فٌاٍسی ّای ًَیي ٍ جایگضیي ،صٌایغ داًص تٌیاى ٍ ًیض تاصاسّای ًَیي ٍاسطِ گشی هالی
 -25ایجاد آهادگی دس ضشکت ّای تاتؼِ تِ هٌظَس تْشُ هٌذی اص فشصت ّای جذیذ کسة ٍ کاس

