بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری561477 :

شركت :سيمان كارون
كد صنعت539405 :

نماد :سکارون

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/20در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 11:00روزدوشنبه مورخ  1398/04/31در محل تهران خيابان ميرداماد خيابان شمس تبریزي شمالي كوجه نيکنام پلک  8شركت سيمان كارون برگزار
گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
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

سایر سهامداران

4433415

% 2.12

بنياد مستضعفان

41766666

% 20

خانواده علقبندیان

115170123

% 55.15

جمع:

161370204

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدرضا برخوردار كاشاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم ابراهيم محمدزاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم وحيد پاافشار به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي فخر قاسمي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 77.27

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
مهدي رحماني

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 3874819361عضو هيئت مدیره

شركت بتون شن

46574

اصلي

شركت چيني و سراميک
اكباتان

77381

اصلي

بنياد مستضعفان انقلب
اسلمي

1983

اصلي

شاهرخ زنگنه

3255824391

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

حسن رستمي

4400017249

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

محمود ذوالفقاري 4050131961
وحيد پاافشار

رئيس هيئت
مدیره

موظف
غير موظف

 0322739373عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مهدي رحماني

مدرك تحصيلي

كد ملي
3874819361

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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

()209,428

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

470,389

تعدیلت سنواتي

()3,004

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

467,385

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

467,385

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

257,957

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

257,957
0

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

257,957

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

()1,003

سود نقدي هر سهم (ریال)
سرمایه

0
208,833

تحصيلي

موسسه حسابرسي هشيار بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي شاهدان بازرس عليالبدل 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

6500000

6500000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

