بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري482109 :

شركت :كشتيراني جمهوري اسلمي ايران
كد صنعت611001 :

نماد :حکشتي

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/03/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
صميمات مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 20:24:26 1397/07/18در خصوص دعوت به صميمات مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1397/07/28در محل تهران،خيابان پاسداران ،تقاطع خيابان شهيد لواسانی (فرمانيه)  ،خيابان نارنجستان
هشتم ،پلک  1برگزار 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 به1397/03/31
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

544104392

% 3.32

شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

2786805379

% 17

سهامداران عدالت

3934319965

% 24

صندوق بازنشستگی كشوري

4184636801

% 25.53

شركت سرمایه گذاري تامين اجتماعی

4233585052

% 25.83

جمع:

15683451589

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد سعيدي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم كمال الدین پيرموذن به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حميد دادپو به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد فيض آبادي به عنوان منشی مجمع

% 95.67

ه -اعضاي 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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سرمایه گذاري تامين
اجتماعی

59435

اصلی

محمد سعيدي

سمت

موظف/غير مدرك

عضو حقوقي
0533974917

موظف
رئيس هيئت
مدیره

موظف

تحصيلي
دكتراي حقوق
بين الملل

شركت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی ایران

4111111198

اصلی

مجتبی خسروتاج

 0793178691نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس
مدیریت
راهبردي

شركت سرمایه گذاري صبا
تامين

147960

اصلی

علی یوسف پور

 4689376239عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسی ارشد
علوم سياسی

شركت سرمایه گذاري سهام
عدالت استان هرمزگان

8151

اصلی

علی اكبر غنجی
فشکی

صندوق بازنشستگی كشوري

6226

اصلی

 0053039009عضو هيئت مدیره

موظف

محمدعلی یزدان جو  1262630568عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمد سعيدي

كد ملي
0533974917

مدرك تحصيلي
دكتراي حقوق بين الملل

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالی شركت براي سال منتهی به 1397/03/31و 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:

فوق ليسانس
مهندسی كنترل
فوق ليسانس
سازه -عمران

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,433,864

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

4,271,881

تعدیلت سنواتی

()19,223

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

4,252,658

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,639,300
0

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

2,613,358

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

4,047,222

انتقال به اندوخته قانونی

()71,693

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

3,975,529

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,639,300

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

2,336,229

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

87

سود نقدي هر سهم (ریال)

100
16,393,000

سرمایه

سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و سازمان حسابرسی بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
پاداش در وجه اعضا حقوقی هيات مدیره پرداخت خواهد شد.

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

15000000

18000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

3500

3500

به صورت ناخالص

