بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری367219 :

شركت :بورس اوراق بهادار تهران
كد صنعت671152 :

نماد :بورس(بورس تهران)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1395/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1396/04/14در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ  1396/04/25در محل پژوهشگاه نيرو واقع در تهران -شهرک قدس(غرب) -انتهاي پونک باختري(بلوار شهيد دادمان) 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 به1395/12/30
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 اشخاص

25639048

% 2.05

كارگزاران

345496269

% 27.64

نهادهاي مالي

428771648

% 34.3

جمع:

799906965

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد اسمعيل فدائي نژاد به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد روح اله ميرصانعي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مرتضي علي اكبري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد قيومي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 63.99

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
مجتبي تقي پور

سمت

موظف/غير مدرك
موظف

عضو حقوقي

 0941907430عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري تدبير

147888

اصلي

شركت سرمایه گذاري صبا
تامين

147960

اصلي

جمشيد ایماني كتک  2121825584عضو هيئت مدیره غير موظف
لهيجاني

گروه مالي ملت

239406

اصلي

مصطفي ضرغامي  2571996312عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري
توسعه ملي

208669

اصلي

عباس نعيمي

 0051510790عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت كارگزاري توسعه فردا

120249

اصلي

فرهاد عبداله زاده

 2161489828عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت كارگزاري بانک
تجارت

100137

اصلي

محمداسمعيل فدائي 0044255993
نژاد

شركت گروه ارزش آفرینان
پاسارگاد

263699

اصلي

علي اكبر امين تفرشي  2295883873نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسن قاليباف اصل

كد ملي
1551952394

مدرك تحصيلي
دكتري مدیریت مالي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/12/1395و 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:

تحصيلي
فوق ليسانس
مدیریت مالي

دكتري مدیریت
مالي
فوق ليسانس
مدیریت مالي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

311,500

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

248,005
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

248,005

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()110,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()92,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

46,005

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

357,505

انتقال به اندوخته قانوني

()15,575

انتقال به سایر اندوختهها

()62,300

سود (زیان) انباشته پایان دوره

279,630

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()62,500

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

217,130

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

249

سود نقدي هر سهم (ریال)

50
1,250,000

سرمایه

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت راهبرد پيام 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

6000000

8000000

2100000000

1875000000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق حضور اعضاي هيات مدیره درسال 1396براي هرجلسه هيات مدیره درماه مبلغ 8،000،000ریال (ناخالص)وحداكثر براي 2جلسه هيات مدیره درماه مبلغ
 16،000،000ریال (ناخالص) تعيين شد

