شرکت کارگزاری فیروزه آسیا که فعالیت خود را در تاریخ  1374/08/24با شماره ثبت  117677و با نام پیشین معین سهم آغاز
نموده با بیش از  16سال سابقه در بازار سرمایه یکی از پر سابقه ترین شرکتهای کارگزاری در ایران محسوب می گردد .کارگزاری
فیروزه آسیا در اسفند  1389توسط شرکت سرمایه گذاری فیروزه و بیمه آسیا خریداری شد که این آغاز دوره جدید حیات شرکت
می باشد .در شهریور سال  1390به نام شرکت کارگزاری فیروزه آسیا تغییر نام داد .سهامداران جدید کارگزاری افزایش سهم بازار
و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را از اولویت های اصلی شرکت قرارداده اند .این شرکت در آبان ماه  1390موفق به
کسب گواهی نامه های بین المللی  EFQMو  Six Sigmaدر دامنه کاربرد "ارائه خدمات واسطه گری مالی" شد .سرمایه ثبت
شده فعلی شرکت  31میلیارد ریال می باشد .در حال حاضر شرکت کارگزاری فیروزه آسیا قادر به ارائه خدمات ذیل می باشد:
•معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
•ارائه خدمات ویژه تحلیلی به مشتریان
• ارائه دهنده یکی از پیشرفته ترین سامانه های معامالت بر خط در بورس اوراق بهادار
•ثبت سفارش الکترونیکی
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا در صورت کسب مجوزه ای مربوطه خدمات معامالت اوراق پذیرفته شده در فرابورس ،سبد گردانی،
معامالت آتی سهام و سکه و مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس را به مشتریان خود ارائه دهد.
مجوز ها :
بورس اوراق بهادار
شماره مجوز11110107 :
تاریخ مجوز01/06/1388 :
مجوز مشاور پذیرش
شماره مجوز 221638/121 :
تاریخ مجوز 28/02/1392 :
مجوز فعالیت در فرابورس ایران
شماره مجوز195022/121 :
تاریخ مجوز10/07/1391 :

مجوز سبدگردانی
شماره مجوز 235109/121 :
تاریخ مجوز 13/06/92 :
مجوز فعالیت های صندوق فام
شماره مجوز 264254/121 :
تاریخ 01/02/1393 :
مجوز فعالیت در معامالت بر خط
شماره مجوز152.18/121 :
تاریخ مجوز15/06/1390 :
مجوز فعالیت در معامالت آتیسهام در بورس اوراق بهادار
شماره مجوز8272/121 :
تاریخ مجوز08/12/1394 :
مجوز فعالیت در صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره مجوز303085/121 :
تاریخ مجوز11/09/1393 :
مجوز فعالیت در صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره مجوز115782/121 :
تاریخ مجوز25/05/1389 :
اعضاي هيئت مديره:
مجيد پورنعمت،رئيس هيأت مديره
بهنام چاوشی ،مدير عامل و عضو هيأت مديره
محمد افتخاري (نماينده بيمه آسيا) نائب رييس هيأت مديره

