میزان سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا در شرکتهای سرمایه پذیر( )13/41/4931
درصد
مبلغ سرمایه گذاری مالکیت
نوع
نام شرکت
6.298
داخلی 74,832,829,979
بیمه اتکائی امین
2.932
داخلی 45,000,000,000
بیمه اتکائی ایرانیان
0.029
داخلی 30,834,670,406
فوالد مبارکه اصفهان
0.049
داخلی 25,977,578,349
سر .توسعه معادن و فلزات
0.015
داخلی 9,529,225,697
بانک صادرات ایران
0.02
داخلی 18,220,020,760
ملی صنایع مس ایران
0.27
داخلی 14,457,507,491
پست بانک ایران
0.04
داخلی 28,341,056,543
پاالیش نفت اصفهان
0.015
داخلی 8,331,789,047
بانک تجارت
0.024
داخلی 13,186,251,766
سر .صندوق بازنشستگی
داخلی 5,803,221,044
سر .صندوق بازنشستگی (حق تقدم )
0.012
داخلی 13,887,957,359
سر .نفت و گاز تامین
0.037
داخلی 34,383,300,181
پاالیش نفت بندر عباس
0.073
داخلی 11,991,736,050
توسعه صنایع بهشهر
0.04
داخلی 7,420,162,915
سر .خوارزمی
0.236
داخلی 5,382,803,960
سیمان شرق
0.031
داخلی 4,819,380,685
بانک سینا
0.007
داخلی 9,309,778,462
مخابرات ایران
0.006
داخلی 4,958,032,553
سر .غدیر
0.006
داخلی 8,743,563,313
گسترش نفت و گاز پارسیان
0.01
داخلی 7,744,399,788
گل گهر
0.053
داخلی 5,751,101,517
سیمان فارس و خوزستان
0.028
داخلی 4,000,563,434
بانک کار آفرین
0.123
داخلی 7,493,532,331
سیمان تهران
0.073
داخلی 5,638,246,608
تامین مواد اولیه فوالد صبانور
0.004
داخلی 12,460,447,563
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.272
داخلی 2,172,661,686
داروسازی کوثر
0.058
داخلی 2,787,646,949
رایان سایپا
0.302
داخلی 2,760,524,333
البرزدارو
0.008
داخلی 3,886,425,480
پتروشیمی مبین
0.044
داخلی 17,156,435,698
پتروشیمی فجر
0.009
داخلی 2,115,906,584
بانک اقتصاد نوین
0.02
داخلی 3,323,513,323
پتروشیمی شازند
0.487
داخلی 26,983,213,963
دارو رازک
0.147
داخلی 1,573,270,111
قطعات اتومبیل
داخلی 1,545,305,709
تامین مواد اولیه فوالد صبانور(حق تقدم )
0.021
داخلی 3,786,769,930
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
داخلی 3,051,439,930
صنایع پتروشیمی کرمانشاه( حق تقدم )
0.016
داخلی 17,781,322,147
ارتباطات سیار
0.006
داخلی 5,655,950,314
گروه مپنا
0.021
داخلی 2,174,718,934
خدمات انفورماتیک
0.076
داخلی 2,337,537,717
سیمان کردستان
0.042
داخلی 6,045,744,471
نفت ایرانول
930,071,663
داخلی
پتروشیمی شازند( حق تقدم )
0.381
داخلی 3,009,479,068
تأسیسات راه آهن
0.01
داخلی 1,968,526,993
سر .دارویی تامین
0.027
داخلی 6,084,769,212
پاالیش نفت شیراز
0.051
835,453,040
داخلی
پخش البرز
0.003
داخلی 1,091,326,232
پتروشیمی پردیس
0.011
داخلی 3,673,713,287
پاالیش نفت الوان
0.003
180,874,800
داخلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
3.5
داخلی 17,743,744,714
خدمات مهندسی مشاور ایران
33.333
داخلی 37,683,333,800
بیمه امید
1.6
داخلی 8,000,000,000
توسعه عمران بیمه
1.381
138,128,000
داخلی
شیر ولبنیات بیستون
1.688
84,375,000
داخلی
شهر صنعتی البرز

