بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری551473 :

شركت :پتروشيمي امير كبير
كد صنعت441105 :

نماد :شکبير

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 1398/03/30در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1398/04/10در محل سالن همایش مجموعه فرهنگي ورزشي تلش واقع در تهران ,خيابان وليعصر (عج) ,بالتر از جام جم ,
نرسيده به چهار راه چمران ( پارک وي ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
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 ارزش آفرینان تجارت صبا ( سهامي خاص )

5000

%0

شركت توسعه فناوري رفاه پردیس

10000

%0

سایر اشخاص حقيقي وحقوقي

947064

% 0.03

شركت توسعه سرمایه رفاه

1049287

% 0.03

صندوق بازنشستگي كشوري

101532646

% 2.82

شركت سرمایه گذاري آتيه صبا

105172000

% 2.92

شركت صادر فر

366874034

% 10.19

شركت سرمایه گذاري سازمان بازنشستگي كشوري

390521597

% 10.85

شركت صنعتي نوید زر شيمي

720001000

% 20

بانک رفاه كارگران

1872005000

% 52

جمع:

3558117628

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

% 98.84

آقاي/خانم رحيم اسماعيلي دانا به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد محمد حسيني بهشتيان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي اصغر حميدي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فرهاد رحيمي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای 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

شركت صنعتي نوید زر
شيمي

156327

اصلي

بانک رفاه كارگران

7453

اصلي

توسعه سرمایه رفاه(توسعه
تجارت رفاه پردیس)

403717

اصلي

توسعه فناوري رفاه پردیس

407382

اصلي

شركت ارزش آفرینان
تجارت صبا ( سهامي خاص
)

502932

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
محمود مجيب

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

 0937570338نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس

محمد رضا كریمي 0057195706
علویجه

رئيس هيئت
مدیره

موظف

عضو هيئت مدیره غير موظف
اسداله غلم پور

 1815340398عضو هيئت مدیره

موظف

عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
اسداله غلم پور

دكتري

كد ملي
1815340398

مدرك تحصيلي
دكتري مدیریت بازرگاني _
بازاریابي

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:

دكتري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

8,952,050

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

5,190,354
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

5,190,354

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()4,824,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

366,354

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
9,318,404

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

9,318,404

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()9,000,000
318,404

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

2,487

سود نقدي هر سهم (ریال)

2,500
3,600,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

شركت صنعتي نوید زر شيمي

حقوقي

سهامي خاص

156327

اصلي

بانک رفاه كارگران

حقوقي

سهامي عام

7453

اصلي

توسعه سرمایه رفاه(توسعه تجارت رفاه پردیس)

حقوقي

سهامي خاص

403717

اصلي

توسعه فناوري رفاه پردیس

حقوقي

سهامي خاص

407382

اصلي

شركت ارزش آفرینان تجارت صبا ( سهامي خاص )

حقوقي

سهامي خاص

502932

اصلي

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

17000000

20000000

3000

4000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

