بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری556801 :

شركت :تولي پرس
كد صنعت442401 :

نماد :شتولي

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 08:00روزسه شنبه مورخ  1398/04/25در محل تهران  -اتوبان امام علي (ع)  -بلوار محک  -آمفي تئاتر بيمارستان محک 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 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

سایرسهامداران

3199265

% 1.28

شركت آراد تجارت دریک

3199265

% 1.28

ارزش آفرینان سرمایه

15187068

% 6.07

صنایع بسته بندي داروگر

17510000

%7

شركت كيمياي ایران

20010000

%8

بنياد15خرداد

57310210

% 22.92

شركت كف (سهامي عام)

92357031

% 36.94

جمع:

208772839

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عادل رادمهر به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم جواد دشتي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد قره باغي اول به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا دانيار به عنوان منشي مجمع

% 83.51

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
نيلوفر اسمعيلي

مدرك تحصيلي
ليسانس

كد ملي
0070083657

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:
مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()1,278,456

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()3,531,097
()15,075

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()3,546,172

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()3,546,172

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()4,824,628

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()4,824,628

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()4,824,628
()5,114

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

250,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر براي باقيمانده مدت تصدي قانوني انتخاب گردید.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار 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
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

0

0

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه

پاداش (ميليون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

توضيحات

ساير موارد:
با توجه به صورتهاي مالي سالنه شركت و زیان انباشته موجود هيچگونه سود قابل تقسيمي وجود نداشت.
تعيين و انتخاب اعضاء هيت مدیره از دستور جلسه خارج و به جلسه دیگري موكول گردید.
اختيار هرگونه خروج از شرایط اقتصادي فعلي به هيئت مدیره واگذار شد تا تصميمات لزم اخذ و جهت تصویب موضوع به مجمع عمومي مربوطه اعم از عادي یا
فوق العاده اعلم و ارائه كند .
مچمع مصوب نمود تا هيات مدیره با رعایت صرفه و صلح سهامداران پيگير رفع ایرادات مذكور در گزارش حسابرس و نيز ارائه اطلعات و مستندات مورد
درخواست تا رسيدن به نتيجه مطلوب باشد .
نکنه  :آقاي مرادي نماینده محترم فرابورس ایران متذكر گردیدند كه شركتهاي همگروه و ذینفع حق شركت در راي گيري براي تائيد معاملت مشمول ماده
 129قانون تجارت را ندارند  .كه این موضوع در راي گيري لحاظ گردید.

