بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری558283 :

شركت :نفت پاسارگاد
كد صنعت230801 :

نماد :شپاس(شپاسار)

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 1398/04/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزپنج شنبه مورخ  1398/04/27در محل تهران-سعادت آباد-بلواردریا-خيابان مطهري شمالي-كوچه ساحل دوم-پلک -37دفتر مركزي شركت
نفت پاسارگاد 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

شركت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوین

1000

%0

شركت ارزش آفرینان تجارت صبا

5000

%0

شركت صبا انرژي جهان گستر

5000

%0

شركت سرمایه گذاري صبا تامين

5000

%0

15642114

% 0.65

شركت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

1030082914

% 42.92

شركت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

1203957820

% 50.16

سایر سهامداران

جمع:

2249698848

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم بهروز خالق ویردي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا توكلي بنيزي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسن شاه ولدي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مسعود چبرائيلي به عنوان منشي مجمع

% 93.74

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

سرمایه گذاري نفت ،گاز و
پتروشيمي تامين

221396

اصلي

سرمایه گذاري صبا تامين

147960

اصلي

شركت گروه صنعت سلولزي 10800021304
تامين گسنرنوین

اصلي

14006436769

اصلي

شركت صبا انرژي جهان 14006399832
گستر

اصلي

شركت ارزش آفرینان
تجارت صبا

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
مسعود جبرائيلي

سمت

عضو حقوقي

موظف

 1502116774نایب رئيس هيئت
مدیره

محسن هادي زاده 2229665431

موظف/غير مدرك

رئيس هيئت
مدیره

محمد حسن تصميم  0047840579عضو هيئت مدیره
دیزجي

موظف

فوق ليسانس

غير موظف

دكتر

موظف

فوق ليسانس

عضو هيئت مدیره غير موظف
ولي ال ميرزائي

 0065550315عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مسعود جبرائيلي

كد ملي
1502116774

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

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:

تحصيلي

فوق ليسانس
دكتر

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

866,412

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

846,643
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

846,643

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()600,000
0

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

246,643

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,113,055

انتقال به اندوخته قانوني

()43,321

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,069,734

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()432,000

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

637,734

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

361

سود نقدي هر سهم (ریال)

180
2,400,000

سرمایه

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

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

15000000

18000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

