بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری677343 :

شركت :پاليش نفت تهران
كد صنعت232005 :

نماد :شتران

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 08:00روزدوشنبه مورخ  1399/04/30در محل جاده قدیم قم-نرسيده به باقرشهر-بلوار شهيد تندگویان-شركت پالیش نفت تهران-تالر ولیت 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 به1398/12/29
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
سایر سهامداران

تعداد سهام
595157

درصد
%0

شركت ملي پالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران

7224401833

% 16.42

شركت هاي سرمایه گذاري استاني سهام عدالت

30668000000

% 69.7

جمع:

37892996990

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حامد آرمان فر به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محمد زالي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فریدون ورشوساز به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مریم شهوه به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 86.12

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي
ملي پالیش و پخش
فرآورده هاي نفتي ایران

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 0055128327نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

10101335408

اصلي

حامد آرمان فر

سرمایه گذاري استان اردبيل 10240091766

اصلي

مریم شهوه

سرمایه گذاري استان
خوزستان

10860903365

اصلي

فریدون ورشوساز

سرمایه گذاري استان
اصفهان

10260490269

اصلي

محمد زالي

0439654815

سرمایه گذاري استان
خراسان شمالي

10860323668

اصلي

جواد بهشتي

 0055429424عضو هيئت مدیره غير موظف

 0036249297عضو هيئت مدیره غير موظف

 0052335763عضو هيئت مدیره
رئيس هيئت
مدیره

نام مدير عامل
حامد آرمان فر

كارشناسي
مدیریت
بازرگاني

موظف
غير موظف

مهندسي راه و
ساختمان

مدرك تحصيلي
كارشناسي مهندسي شيمي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1398/12/29و 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
مهندسي شيمي

كارشناسي
حسابداري

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0055128327

تحصيلي

كارشناسي
مهندسي شيمي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

32,755,266

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

33,330,856
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

33,330,856

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()7,200,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()16,000,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

10,130,856

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

42,886,122

انتقال به اندوخته قانوني

()1,637,763

انتقال به سایر اندوختهها

()10,611,429

سود (زیان) انباشته پایان دوره

30,636,930

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()7,480,000

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

23,156,930

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

744

سود نقدي هر سهم (ریال)

170
44,000,000

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

ملي پالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران

حقوقي

سهامي خاص

10101335408

اصلي

سرمایه گذاري استان اردبيل

حقوقي

سهامي عام

10240091766

اصلي

سرمایه گذاري استان خوزستان

حقوقي

سهامي عام

10860903365

اصلي

سرمایه گذاري استان اصفهان

حقوقي

سهامي عام

10260490269

اصلي

سرمایه گذاري استان خراسان شمالي

حقوقي

سهامي عام

10860323668

اصلي

موسسه حسابرسي هوشيار مميز بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و دایا رهيافت بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

30000000

37500000

5000

5500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

-1معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره  8گزارش بازرس قانوني و یادداشت توضيحي  33همراه صورتهاي مالي كه
به تصویب هيأت مدیره شركت رسيده ،با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شركت ،مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت-2.حق الزحمه اعضاء غير موظف هيأت

