بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری614700 :

شركت :سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات
كد صنعت139901 :

نماد :ومعادن

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 10:13:53 1398/12/10در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت
 10:00روز سه شنبه مورخ  1398/12/20در محل تهران  ،خيابان وليعصر  ،بالتر از مسجد بلل  ،نرسيده به چهارراه پارک وي  ،مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و
امور اجتماعی  ،سالن تلش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب -دستور جلسه:
تصميم گيري در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:

تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران
بانک پاسارگاد

2180489874

% 5.41

شرکت سرمایه گذاري صدر تامين

3314157439

% 8.22

سایر (سهامداران حقيقی و حقوقی زیر  5درصد

3466260663

% 8.6

موسسه صندوق بيمه اجتماعی روستایيان و عشایر

7623535048

% 18.92

مجتمع فولد مبارکه

16522006976

% 41

جمع:

33106450000

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مجتبی کباري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فریده ولی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مرتضی علی اکبري به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 82.15

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرين سرمايه ثبت شده
تعداد
سهام

40,300,000,000

ارزش
اسمی هر
سهم
(ريال)

1,000

محل تأمين افزايش سرمايه

درصد
افزايش
سرمايه

نحوۀ
تصويب

11,941,436

2,658,564

0

0

0

14,600,000

36

قطعی

0

0

0

0

0

0

0

در اختيار
هيئتمديره

11,941,436

2,658,564

0

0

0

14,600,000

36

جمع كل

مبلغ افزايش
مازاد تجديد
مبلغ مطالبات و اوردۀسود انباشته
صرف سهام سرمايه
اندوخته
ارزيابی
(ميليون
(ميليون (ميليون ريال)
نقدی
(ميليون
(ميليون ريال) داراييها
ريال) (ميليون ريال) ريال)
(ميليون ريال) ريال)

40,300,000

توضيحات:

به شرح صورتجلسه مجمع پيوست

ز  -زمان بندی ثبت افزايش سرمايه
ز-
با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومی عادي ساليانه منتهی به 1398/12/29شرکت ،افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاري این مجمع نزد مرجع ثبت
شرکت ها به ثبت نخواهد رسيد

