بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری672265 :

شركت :بيمه آرمان
كد صنعت661104 :

نماد :آرمان

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 1399/06/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1399/06/17در محل بلوار ميرداماد ،خيابان شمس تبریزي جنوبي ،پلک 4برگزار 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

تعداد سهام

درصد

500500

% 0.03

شركت آي اف اس كيش

35133735

% 2.34

شركت توسعه مدیریت آرین

38338758

% 2.56

شركت سکانداران تجارت پرشيا (سهامي خاص)

44117375

% 2.94

شركت سرمایه گذاري نگين گردشگري ایرانيان

51303236

% 3.42

شركت پاتين بين الملل پردیس

151498544

% 10.1

شركت بانک گردشگري

232749997

% 15.52

شركت بانک ایران زمين

296759185

% 19.78

سایر سهامداران

جمع:

850401330

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مجيد قلي پور به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا آقابابائي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عباس فارسي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم غلمرضا مددي به عنوان منشي مجمع

% 56.69

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

سيدمحمد آقاميري

0056514069

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مجيد قلي پور

2161707019

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

دكترا
مهندسي
كامپيوتر نرم

حميدرضا اميرحسنخاني

0859360644

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناس ارشد
 MMMمدیریت

كامبيز پيکارجو

0055017320

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكترا اقتصاد
مالي و بين
المللي

رضا آقابابائي

0064147797

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
كامبيز پيکارجو

كد ملي
0055017320

مدرك تحصيلي
دكتراي اقتصاد مالي وبين المللي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1398/12/29و 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
علوم اقتصادي

دكترا اقتصاد
گرایش علوم
اقتصادي

مبلغ (م .ريال)

شرح

547,474

سود (زیان) خالص

()1,092,482

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

()1,092,482

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()1,092,482

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()545,008

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()545,008

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()545,008

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

365

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,500,000

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهراد مشار بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
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

18000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
آقاي محمد دنان داراي كد ملي  0829881379بعنوان اكچوئر رسمي بيمه(اصلي) و آقاي پرویز مرادي داراي كد ملي  3790105759بعنوان اكچوئررسمي بيمه(
علي البدل)انتخاب گردیدندوقبولي سمت خود را اعلم نمودند-2.حق حضور اعضاي كميته هاي تخصصي براي سال مالي منتهي به  1399/12/30به هيات
مدیره تفویض اختيار گردید-3.حق الزحمه حسابرسان مستقل وبازرسان قانوني به هيات مدیره تفویض اختيار گردید-4.معاملت موضوع ماده  129قانون اصلح
قسمتي از قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهاي مالي وگزارش بازرس قانوني مورد تصویب وتنفيذ قرار گرفت-5.با توجه به زیان انباشته شركت ،تقسيم سود
به سهامداران وپرداخت پاداش به هيات مدیره توسط مجمع تصویب نگردید -6مجمع به آقاي كامبيز پيکارجو به شماره ملي  0055017320وكالت واختيار تام با
حق توكيل به غير تفویض اختيار نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شركتها وامضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهي مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

