بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري569294 :

شركت :الحاوي
نماد :دحاوي

كد صنعت432305 :

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/06/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1398/06/13در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثیرالنتشار
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

آرتا دارو پارس

10000

%0

رضا هادوي

420000

% 0.12

سارا هادوي

720000

% 0.2

نوري هادوي نیستانکي

900000

% 0.25

پروین هادوي نیستانکي

900000

% 0.25

فروغ عاملي

900000

% 0.25

فتح اله میر محمد مکي

924702

% 0.26

شركت تجاري مدن

1085400

% 0.3

بي بي زهرا اعظم هاشمي

1200000

% 0.33

محدثه میر محمد مکي

1667040

% 0.46

مانا گیتي فر

1830642

% 0.51

غلمرضا سعیدنژاد

1986834

% 0.55

دي دارو سلمت

2291106

% 0.64

ترانه كیواني

4213200

% 1.17

ستاره كیواني

4213200

% 1.17

زهرا حقیقت جو

6677040

% 1.85

نرگس السادات میر محمد مکي

10278702

% 2.86

DDD DDDDDDDDDDDDD DDD

11794164

% 3.28

خانم فاطمه السادات میر محمد مکي

13332114

% 3.7

تدبیر آتیه بزرگمهر

73592976

% 20.44

شركت امید دارو سلمت

139607948

% 38.78

جمع:

278545068

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم امیرسعید ملکشاهي به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم محمد آذري نیا به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن خطیبي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم نرگس بهمن آبادي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 77.37

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

امید دارو سلمت

10103930149

اصلي

آرتا دارو پارس

10103954686

اصلي

تدبیر آتیه بزرگمهر

10320269389

اصلي

محمد ملکشاهي

شركت دي دارو سلمت 10320168683

اصلي

محمد آذري نیا

DDD
DDDDDDDDDDDDD
DDD

اصلي

1088699

سمت

عضو حقوقي

موظف

محمد مسعود علیمراد  2851257943عضو هیئت مدیره
ابوالحسن احمدیاني 2677553041

موظف/غير مدرك

رئیس هیئت
مدیره

موظف

دكترا

موظف

دكترا

 0079479081عضو هیئت مدیره غیر موظف
 0081786700عضو هیئت مدیره

موظف

امیرحسن ملکشاهي  0019838761نایب رئیس هیئت غیر موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
2851257943

نام مدير عامل
محمد مسعود علیمراد

مدرك تحصيلي
دكتراي داروسازي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

175,284

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,136,426

تعدیلت سنواتي

7,350

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,143,776

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()18,000

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

1,125,776

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصیص

1,301,060

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,301,060

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()21,600

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

1,279,460

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

487

سود نقدي هر سهم (ریال)

60

سرمایه

360,000

تحصيلي

لیسانس
فوق لیسانس
دیپلم

موسسه حسابرسي هوشیار ممیز بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي فراز مشاور بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

0

15000000

پاداش (میلیون ریال)

0

648

ساير موارد:

سایر مواردي كه در صلحیت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

