بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری679589 :

شركت :پاليش نفت اصفهان
كد صنعت232007 :

نماد :شپنا

موضوع :خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-105مورخ  1399/06/24و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی
منتشره در تاریخ 16:09:45 1399/07/01در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1399/07/15در محل بزرگراه
آزادگان -کیلومتر  3جاده تهران-سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب -دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
ج -حاضرين در جلسه عمومی:

تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران
شرکت بیمه ایران

352848833

% 0.69

شرکت صادرفر

662950097

% 1.3

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

692376019

% 1.36

شرکت سرمایه گذاری اهداف

1014516558

% 1.99

شرکت نفت سپاهان

1324558719

% 2.6

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

2255385511

% 4.42

شرکت پالیش نفت جی

2550000000

%5

شرکت توسعه سرمایه رفاه

5880384990

% 11.53

شرکت آوای پردیس سلمت

7654661802

% 15.01

شرکت ملی پالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

7738321628

% 15.17

شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(سی استان)

9921749018

% 19.45

جمع:

40047753175

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم بهمن طاهریان مبارکه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدیقلی مسعود به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صاحب ارجمند به عنوان منشی مجمع

% 78.53

ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرين سرمايه ثبت شده
تعداد
سهام

51,000,000,000

ارزش
اسمی هر
سهم
(ريال)

1,000

محل تأمين افزايش سرمايه

درصد
افزايش
سرمايه

نحوۀ
تصويب

0

16,377,950

8,622,050

0

0

25,000,000

49

قطعی

0

0

0

0

0

0

0

در اختيار
هيئتمديره

0

16,377,950

8,622,050

0

0

25,000,000

49

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)

51,000,000

ز  -زمان بندی ثبت افزايش سرمايه
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30شرکت ،افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت
شرکت ها به ثبت خواهد رسید

