بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری707325 :

شركت :پتروشيمي پرديس
كد صنعت441204 :

نماد :شپديس

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/06/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/09/02در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزپنج شنبه مورخ  1398/09/28در محل پژوهشگاه نيرو واقع در تهران ،شهرک قدس(غرب)انتهاي خيابان دادمان 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 به1398/06/31
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
شركت سرمایه گذاري غدیر (سهامي عام)

تعداد سهام
8000

درصد
%0

شركت خدمات و مدیریت هامون سپاهان(سهامي خاص)

1237500

% 0.02

شركت سرمایه گذاري هامون سپاهان (سهامي عام)

40377318

% 0.67

سایر سهامداران

182000000

% 3.03

شركت بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص)

894012841

% 14.9

شركت گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي خاص)

4124027587

% 68.73

جمع:

5241663246

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم قاسم منظري توكلي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم امير افسر به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سعيد بهادرخاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حميد رضا نبي زاده گنگرج به عنوان منشي مجمع

% 87.36

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
سرمایه گذاري غدیر

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
حسن ذوالفقاري

10101306234

اصلي

گروه گسترش نفت و گاز 10103389006
پارسيان

اصلي

بازرگاني پتروشيمي

10101242534

اصلي

خدمات مدیریت هامون
سپاهان

10320763050

اصلي

حميدرضا نبي زاده
گنگرج

بازرگاني و تجارت هامون 14003833672
سپاهان

اصلي

جمشيد محمدي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 1288800967عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي
مهندسي شيمي

غير موظف

كارشناسي ارشد
مدیریت

اسداله خوش لسان  0040095754نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

دكترا بازرگاني

عباس كفاش طهراني 0032847602

رئيس هيئت
مدیره

 2141984726عضو هيئت مدیره

موظف

 2659782121عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسن ذوالفقاري

تحصيلي

كد ملي
1288800967

مدرك تحصيلي
كارشناسي مهندسي شيمي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1398/06/31و 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:

كارشناس ارشد
حسابداري
كارشناس ارشد
مدیریت

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

23,509,679

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

13,559,746
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

13,559,746

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()10,200,000
0

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

3,359,746

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
26,869,425

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

26,869,425

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()12,480,000

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

14,389,425

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

3,918

سود نقدي هر سهم (ریال)

2,080
6,000,000

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

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

سرمایه گذاري غدیر

حقوقي

سهامي عام

10101306234

اصلي

گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

حقوقي

سهامي عام

10103389006

اصلي

بازرگاني پتروشيمي

حقوقي

سهامي خاص

10101242534

اصلي

خدمات مدیریت هامون سپاهان

حقوقي

سهامي خاص

10320763050

اصلي

بازرگاني و تجارت هامون سپاهان

حقوقي

سهامي خاص

14003833672

اصلي

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي دش و همکاران بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

15000000

20000000

5000

5000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

