بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری452808 :

شركت :پتروشيمي آبادان
كد صنعت241301 :

نماد :شپترو

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
صميمات مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 10:12:39 1397/03/30در خصوص دعوت به صميمات مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1397/04/09در محل تهران –مجموعه فرهنگی ورزشی تلش واقع در خيابان وليعصر ،بالتر از جام جم
،نرسيده به تقاطع وليعصر –چمران (چهارراه پارک وي ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سایر سهامداران

1197000

% 0.19

شركت سهامی بيمه ایران

4778019

% 0.76

شركت توليدي پوليمرهاي صنعتی پوليکاي نوین

22768998

% 3.61

شركت بيمه مركزي ایران

28349950

% 4.5

شركت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

80308902

% 12.75

شركت سرمایه گذاري صنایع پتروشيميایی و شيميایی تامين

366620034

% 58.19

504022903

% 80

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد رضا پاشایی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حميد دیانت پی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهرداد فصيحی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مسعود جبرایيلی به عنوان منشی مجمع

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

شركت توليدي پليمرهاي
صنعتی پوليکا نوین

1086014267

اصلی

شركت پتروسينا

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

محسن هادي زاده  2229665431عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

غير موظف

فوق ليسانس
فوق ليسانس

1042022297

اصلی

اسماعيل تبادار

3539833374

شركت سرمایه گذاري نفت 1042020569
وگاز وپتروشيمی تامين(
تاپيکو) (سهامی عام)

اصلی

مسعود جبرائيلی

 1502116774نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

14006436769

اصلی

سجاد زینلی

 0070236445عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

شركت گروه صنعت سلولزي 10800021304
تامين گسترنوین (سهامی
خاص)

اصلی

بهرام مرندي

 2754049304عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس

شركت ارزش آفرینان
تجارت صبا

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مسعود جبرائيلی

كد ملي
1502116774

مدرك تحصيلي
ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالی شركت براي سال منتهی به 1396/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()396,591

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()712,854

تعدیلت سنواتی

()76,455

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()789,309

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()789,309

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()1,185,900

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانونی

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()1,185,900

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()1,185,900
()630

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

630,000

سرمایه

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبين بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده كاران بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
كه در حدود صلحيت مجمع عمومی عادي می باشد.

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

توضيحات

8000000

10000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

0

0

به صورت ناخالص

