بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری643967 :

شركت :البرز دارو
كد صنعت432333 :

نماد :دالبر

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 1399/03/26در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 11:00روزشنبه مورخ  1399/03/31در محل تهران-خيابان جمهوري اسلمي-تقاطع پل حافظ  -بازار چهار سو طبقه - 7سالن اجتماعات 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 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

تعداد سهام

درصد

كي بي سي

6196

%0

ایران دارو

32522

%0

سبحان دارو

32522

%0

سایر

1127853

% 0.06

شركت سرمایه گذاري اعتلء البرز

11840000

% 0.64

بيمه ایران

46765072

% 2.51

شركت گروه مالي بانک مسکن

52822048

% 2.84

سرمایه گذاري البرز

62634290

% 3.37

گروه داروئي سبحان

1225361312

% 65.88

1400621815

% 75.3

جمع:

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

آقاي/خانم دكتر اكبر برندگي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد مهدي ناصري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم دكتر فرشيد مرادي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم الياس كهزادي 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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

ایران دارو

9489

اصلي

الياس كهزادي

گروه داروئي سبحان

25673

اصلي

ميثم قاسمي

سبحان دارو

198433

اصلي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 5989987171نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

 4591346722عضو هيئت مدیره غير موظف

علي مرتضوي تبریزي  0061742813عضو هيئت مدیره

تحصيلي
كارشناس
كارشناسي ارشد

موظف

كارشناسي ارشد

سرمایه گذاري البرز

11168

اصلي

بهرام دارائي

4072209694

غير موظف

دكترا

كي بي سي

4345

اصلي

رضا دبستاني

 1281067873عضو هيئت مدیره غير موظف

دكترا

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي مرتضوي تبریزي

كد ملي
0061742813

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

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

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

2,494,676

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

3,920,279
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

3,920,279

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,339,200
0

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

2,581,079

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

5,075,755

انتقال به اندوخته قانوني

()93,000

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

4,982,755

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()2,250,600

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

2,732,155

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,341

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,210
1,860,000

سرمایه

موسسه حسابرسي مفيد راهبر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر 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

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

13333333

15555555

3222

3888

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

مجمع مبلغ  1.210ریال براي هر سهم تصوب نمود.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

