بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري560675 :

شركت :توسعه فناوري اطلعات خوارزمي
كد صنعت720003 :

نماد :مفاخر

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزپنج شنبه مورخ  1398/04/27در محل هتل استقلل ،تقاطع بزرگراه شهيد چمران و ولي عصر ،هتل بين المللي پارسيان استقلل تهران ،سالن
یاس  2برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصميم گيري نمود و در مورد بقيه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به اختيار اعطائي ماده  104قانون تجارت موضوع انتخاب اعضاي هيات مدیره با پيشنهاد هيات رئيسه و تصویب مجمع اعلم تنفس نموده و مقرر
گردید جلسه بعدي مجمع در ساعت  10:00تاریخ  1398/05/10در محل دفتر مركزي شركت واقع در خيابان مطهري -بين مفتح و سليمان خاطر-پلک 153
برگزار گردد
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
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

شركت پایاپاي ملي

100

%0

شركت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي

1000

%0

شركت كارت ایران

43123

% 0.03

سایر اشخاص حقيقي

2626888

% 1.55

بانک دي

4304582

% 2.53

گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند

11713555

% 6.89

شركت سرمایه گذاري خوارزمي

88653062

% 52.15

جمع:

107342310

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 63.14

آقاي/خانم سياوش محمدي رودباري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حامد حاتمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عماد صانع زرنگ به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيداميرحسين هاشمي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

شركت سرمایه گذاري
خوارزمي

131722

اصلي

قایين شاهعلي

 1583056130نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

شركت توسعه مدیریت
سرمایه خوارزمي

135677

اصلي

سيداميرحسين
هاشمي

 0066392535عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

شركت پایاپاي ملي

135656

اصلي

غير موظف

دكترا

شركت كارت ایران

135759

اصلي

بانک دي

10320237706

اصلي

حسين طاهباز توكلي 1376314207
اسدااله سهرابي

رئيس هيئت
مدیره

 0046566112عضو هيئت مدیره غير موظف

حسنعلي قنبري ممان  1533829330عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيداميرحسين هاشمي

كد ملي
0066392535

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

كارشناسي
دكترا

مبلغ (م .ريال)

شرح

9,002

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()31,347

تعدیلت سنواتي

()19,054

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()50,401

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()50,401

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()41,399

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()41,399

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()41,399

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

53

سود نقدي هر سهم (ریال)

0
170,000

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي رازدار بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

15000000

16500000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

باعنایت به اختيار اعطائي ماده  104قانون تجارت ضمن اعلم تنفس موضوع انتخاب اعضاي هيأت مدیره با پيشنهاد هيأت رئيسه و تصویب مجمع در دستور
جلسه مورخ  98/05/10ساعت  10صبح در محل دفتر مركزي شركت واقع در خيابان مطهري -بين مفتح و سليمان خاطر -شماره  153قرار گرفت.

