بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري658757 :

شركت :سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس
كد صنعت459901 :

نماد :وپسا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/19در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزسه شنبه مورخ  1399/04/31در محل تهران ،خيابان شيخ بهایي جنوبي ،شهرک والفجر ،خيابان ایران شناسي ،خيابان نهم ،پلک ،6ساختمان
شماره  2سازمان مدیریت صنعتي،سالن همایش پویش 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:
درصد

اسامي سهامداران

تعداد سهام

شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي ( سرمایه سازان دانوش)

1000

%0

وزین سازان آریا سام

14306

%0

سهامداران

1105239

% 0.04

ستاره سهيل احساء ( صنعت محور دانوش)

23199000

% 0.93

2052059000

% 82.08

عمران خشت اميد ( عمران سرمایه آیریک خزر )
جمع:

2076378545

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حسام معتضدیان قمي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مجيد احمدي محلي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدهادي كيهان زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم امير ونکي به عنوان منشي مجمع

% 83.06

ه -اعضاي 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

شركت عمران سرمایه
آیریک خزر ( عمران خشت
اميد)

459643

اصلي

حسام معتضدیان
قمي

صنعت محور دانوش (با
مسئوليت محدود)(شركت
ستاره سهيل احصاء(

18056

اصلي

حسين ماهيار

شركت وزین سازان آریا سام

483060

اصلي

سرمایه سازان دانوش منطقه
آزادانزلي(شهاب سازه صنعت
منطقه آزادانزلي)

2880

اصلي

امير ونکي

0440199816

اصلي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 0063525968نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره
1380691931

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

محمدهادي كيهان  0081005113عضو هيئت مدیره غير موظف
زاده
مجيد احمدي محلي  5829753723عضو هيئت مدیره

موظف

عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مجيد احمدي محلي

كد ملي
5829753723

مدرك تحصيلي

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:

تحصيلي
فوق ليسانس
اقتصاد
ليسانس
مهندسي
فوق ليسانس
مدیریت مالي
ليسانس
حسابداري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

27,689

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

30,830
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

30,830

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()25,000
0

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

5,830

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

33,519

انتقال به اندوخته قانوني

()1,384

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

32,135

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()5,000

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

27,135

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

11

سود نقدي هر سهم (ریال)

2
2,500,000

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

شركت عمران سرمایه آیریک خزر ( عمران خشت
اميد)
صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شركت
ستاره سهيل احصاء(
شركت وزین سازان آریا سام
سرمایه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه
صنعت منطقه آزادانزلي)
امير ونکي

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

حقوقي

با مسئوليت محدود

459643

اصلي

حقوقي

با مسئوليت محدود

18056

اصلي

حقوقي

با مسئوليت محدود

483060

اصلي

حقوقي

با مسئوليت محدود

2880

اصلي

0440199816

اصلي

حقيقي

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي دقيق تراز سپاهان بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

11000000

11000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

