بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری632991 :

شركت :معدني املح ايران
كد صنعت441130 :

نماد :شامل

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 1399/02/21در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزسه شنبه مورخ  1399/02/23در محل تهران -خيابان وليعصر – بالتر از خيابان جام جم نرسيده به چهار راه پارک وي – مجموعه فرهنگي
ورزشي تلش 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
سرمایه گذاري هامون شمال

تعداد سهام
1999

درصد
%0

913109

% 0.22

شركت صنایع خاک چيني ایران

15911839

% 3.79

سرمایه گذاري صدر تامين

314712045

% 74.93

سایر سهامداران

جمع:

331538992

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عباس حسني كبوترخاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم هوشنگ فرجي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي رستمي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 78.94

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

شركت صنایع كاشي
وسراميک الوند

10100982040

اصلي

شركت سرمایه گذاري صدر
تامين

149634

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
جبار گنجي نتاج

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 2002473277عضو هيئت مدیره غير موظف

مهدي همدم مومن  2291100173عضو هيئت مدیره غير موظف

تحصيلي
فوق ليسانس
دكتري

شركت صنایع خاک چيني
ایران

4662

اصلي

مهرداد مشيري

 0011490888عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

شركت سرمایه گذاري
هامون شمال

256038

اصلي

علي رستمي

 0057734501نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري

صنایع مس شهيد باهنر

48968

اصلي

ابراهيم بللي

غير موظف

دكتري

0059131012

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي رستمي

كد ملي
0057734501

مدرك تحصيلي
دكتري

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

1,804,301

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,145,570
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,145,570

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()924,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()150,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

71,570

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
1,875,871

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,875,871

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,680,000
195,871

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

4,296

سود نقدي هر سهم (ریال)

4,000
420,000

سرمایه

موسسه حسابرسي رازدار بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امين 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

11000000

13200000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

سایر موارد:
سایر مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه به شرح زیر ميباشد  -1حق حضور اعضاي غيرموظف در جلسات كميته حسابرسي مبلغ یازده ميليون ()11،000،000
ریال ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به  29اسفند  1399بابت برگزاري حداقل یک جلسه در ماه تعيين گردید-2 .موضوع انجام مسئوليتهاي اجتماعي
توسط مدیرعامل مطرح و اعتبار لزم تا سقف  6ميليارد ریال به هيئت مدیره تفویض گردید و همچنين مبلغ  5ميليارد ریال مسئوليت اجتماعي سال  1398مورد
تنفيذ مجمع قرار گرفت-3 .مجمع اختيار تعيين حقالزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به شركت سرمایهگذاري صدرتامين و عقد قرارداد و پرداخت آن را به
هيئت مدیره شركت تفویض نمود .ضمنا حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي مورد گزارش مورد تفویض قرار گرفت -4 .بابت هيأت
مدیره و اعضاء غير موظف هيأت مدیره هيچ گونه پاداشي در نظر گرفته نشده است -5.معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت كه به تصویب هيأت
مدیره شركت رسيده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شركت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .

