بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري706239 :

شركت :سرمايه گذاري مسکن شمالغرب
كد صنعت701017 :

نماد :ثغرب

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1399/06/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/09/22در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزچهار شنبه مورخ  1399/10/03در محل سربالیي وليعصر ،نبش خيابان توانير ،پلک  1/6برگزار 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 به1399/06/31
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

تعداد سهام

درصد

شركت سرمایه گذاري مسکن پردیس(سهامي خاص)

3363

%0

شركت سرمایه گذاري مسکن تهران(سهامي خاص)

3363

%0

شركت بازرگاني سرمایه گذاري مسکن (سهامي خاص)

3363

%0

شركت مهندسين مشاور سرمایه گذاري مسکن (سهامي خاص)

3363

%0

شركت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)

16815

%0

شركت سرمایه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)

215207

% 0.02

شركت پویا نوین پارس

804995

% 0.09

864588786

% 96.07

شركت گروه سرمایه گذاري مسکن(سهامي عام)
جمع:

865639255

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم روزبه ظهيري هاشمي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حنظله فندرسکي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حنظله فندرسکي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد نصيري به عنوان منشي مجمع

% 96.18

ه -اعضاي 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

نوع

نوع

شركت

عضويت

گروه سرمایه گذاري مسکن 10101236571

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
حميدرضا شيرزاد

موظف/غير مدرك

سمت

موظف

عضو حقوقي

 0052853934عضو هيئت مدیره غير موظف

مهندسين مشاور سرمایه
گذاري مسکن

 10103071763سهامي خاص

اصلي

عضو هيئت مدیره

بازرگاني سرمایه گذاري
مسکن

 10103043208سهامي خاص

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

سرمایه گذاري مسکن
شمالغرب

10200248803

اصلي

غير موظف

 10103683451سهامي خاص

اصلي

پارس مسکن سامان

رئيس هيئت
مدیره

موظف

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
فرهاد یاسمي

كد ملي
1378911563

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس عمران

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/06/31و 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:

تحصيلي
دكترا

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

16,850

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

19,331

تعدیلت سنواتي

()23,313

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()3,982

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()2,700
0

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

()6,682

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

10,168

انتقال به اندوخته قانوني

()843

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

9,325

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()2,400

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

6,925

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

14

سود نقدي هر سهم (ریال)

2
1,200,000

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

گروه سرمایه گذاري مسکن

حقوقي

سهامي عام

10101236571

اصلي

مهندسين مشاور سرمایه گذاري مسکن

حقوقي

سهامي خاص

10103071763

اصلي

بازرگاني سرمایه گذاري مسکن

حقوقي

سهامي خاص

10103043208

اصلي

پارس مسکن سامان

حقوقي

سهامي خاص

10103683451

اصلي

سرمایه گذاري مسکن البرز

حقوقي

سهامي خاص

10103515704

اصلي

موسسه حسابرسي تدبيرگران مستقل بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي آتيه اندیش نمودگر بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
مهد آزادي

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

12000000

25000000

81

72

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

