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گروه مالی فیروزه
گــروه مالــی فیــروزه در ســال 1384 بــا هــدف جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در بــازار 
ــه  ــدی از دانــش و تجرب ــا بهره من ــران تأســیس شــد و در مــدت کوتاهــی ب ســرمایه ای
ــازار  ــی ب ــرمایه های خارج ــت س ــرکت مدیری ــن ش ــه بزرگ تری ــت ب ــی توانس بین الملل
ســرمایه ایــران تبدیــل شــود. گــروه مالــی فیــروزه از ســال 1388 بــه صــورت پویــا، ارائــه 
خدماتــی چــون مشــاوره تأمیــن مالــی و مدیریــت ســرمایه گذاری را در دســتور کار قــرار 

داده اســت.

پیشینه صنعت سرمایه گذاری خصوصی (Private Equity) در جهان
در ســال  های گذشــته صنعــت PE رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. همچنیــن عــاوه 
بــر حجــم ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه، تعــداد دفعــات جــذب ســرمایه نیــز بــا رشــد 
ــن رده )کاس(  ــه ای ــرمایه گذاران ب ــال س ــان دهنده ی اقب ــر نش ــن ام ــوده و ای ــراه ب هم

دارایــی اســت. 
ــیل  ــا پتانس ــرمایه گذاری ب ــای س ــایی فرصت ه ــش و شناس ــا پای ــا ب ــن صندوق ه ای
ــرمایه گذاری  ــای س ــن فرصت ه ــدد یافت ــول، درص ــب محص ــازار مناس ــاال و ب ــد ب رش
ــت  ــا مدیری ــن، ب ــرای ســرمایه گذاران هســتند. همچنی ــن بازدهــی ممکــن ب ــا باالتری ب
ــود  ــول، بهب ــازار محص ــعه ب ــر، توس ــه عم ــف چرخ ــل مختل ــک در مراح ــته ریس پیوس
ســاختار مالــی شــرکت، ارزش گــذاری طرح هــا، تهیــه طــرح توجیهــی فنــی و اقتصــادی 
ــرکت های  ــرای ش ــت ب ــب موفقی ــق ارزش و کس ــال خل ــه دنب ــا، ب ــم قرارداده و تنظی

ســرمایه پذیر هســتند.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
گــروه مالــی فیــروزه بــا ســابقه ای طوالنــی در بازارهــای مالــی داخلــی و خارجــی موفــق 
بــه کســب مجــوز پذیــره نویســی صنــدوق ســرمایه گذاری خصوصــی کشــور از ســازمان 
ــا اتــکا بــه توانمندی هــای گــروه و دانــش فنــی  بــورس و اوراق بهــادار شــده اســت. ب
ــتای  ــروزه« در راس ــن فی ــروت آفری ــی ث ــرمایه گذاری خصوص ــدوق س ــه، »صن مجموع



ــی اقتصــاد کشــور گام برخواهــد داشــت. ــرای ســرمایه گذاران و پویای ــی ب ارزش آفرین
»گــروه ســرمایه گذاری توســعه صنعتــی ایــران« در همــکاری بــا شــرکت »ســرمایه گذاری 
ســبحان« و »شــرکت ترغیــب صنعــت ایــران و ایتالیــا« اقــدام بــه تاســیس ایــن صندوق 

در کشــور نموده اســت.
ــده ی آن  ــص عم ــی و تخصی ــع مال ــع آوری مناب ــر جم ــدوق ب ــای صن ــز فعالیت ه تمرک
ــع  ــت در صنای ــا موضــوع فعالی ــر ســرمایه گذاری در سهام/ســهم الشــرکه شــرکت ها ب ب
»محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری، محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت غذایــی، صنایع 

ــزی و معدنــی، صنایــع کاغــذ و مقــوا و صنایــع لجســتیک و بســته بندی« اســت. فل

ــد  ــه خری ــدام ب ــورس اق ــو فراب ــای عض ــق کارگزاری ه ــد از طری ــدان می توانن عاقه من
واحدهــای صنــدوق ســرمایه گذاری خصوصــی ثــروت آفریــن فیــروزه در بــازار ابزارهــای 
نویــن مالــی فرابــورس ایــران نماینــد. اطاعــات و ضوابطــی کــه ایــن صنــدوق بر اســاس 
ایــن مفــاد فعالیــت خواهــد کــرد در اساســنامه و امیدنامــه آن درج شــده اســت کــه 
مــوارد فوق الذکــر از طریــق نشــانی http://firouzehpe.ir در دســترس عمــوم قــرار دارد.

نمونه هایــی از تجربیــات ســالیان گذشــته گــروه مالــی فیــروزه در حــوزه ســرمایه گذاری 
پایانــه  پتروشــمیران،  شــرکت  می باشــد:  زیــر  شــرکت های  شــامل  غیربورســی 
ــرز قزویــن،  صادراتــی گلشــن آرا ارم، شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی الب
ســرمایه گذاری صنایــع شــیمیایی امیــد فــارس، صنایــع ســیمان گیــان ســبز، شــرکت 
ــه شیشــه،  ــواد اولی ــرآوری م ــن، شــرکت اســتخراج و ف ارتباطــات ســیار هوشــمند امی
ــرمایه گذاری های  ــدودی س ــه ارزش ح ــداری و... ک ــوآور طرف ــگاران ن ــه محتوان موسس

ــان اســت.  ــارد توم ــر 1000 میلی ــغ ب ــروه بال غیربورســی گ

شرکت استخراج و فرآوری 
مواد اولیه شیشه

شرکت پایانه صادراتی
 گلشن آرا


