بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري439909 :

شركت :صنعت روي زنگان
كد صنعت272052 :

نماد :زنگان

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
صميمات مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 21:01:55 1397/02/10در خصوص دعوت به صميمات مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 15:00روزشنبه مورخ  1397/02/22در محل مركز همایشهاي ساختمان شماره یک سازمان مدیریت صنعتی ایران واقع در تهران،
خيابان ولی عصر ،نبش جام جم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
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 توسعه بازرگانی صنعت روي

20000

% 0.02

شركت سرمایه گذاري اندیشه محوران

124256

% 0.12

شركت توسعه معادن روي ایران

266000

% 0.27

شركت توليد روي بندرعباس

375000

% 0.38

شركت ذوب روي بافق

600000

% 0.6

سایر سهامداران

8148168

% 8.15

شركت كالسيمين

67766590

% 67.77

77300014

% 77.3

جمع:

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم امير رحيمی قاضی كلیه به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عطاء تفضلی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم رامتين قسمتی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حميد سلطانيانی به عنوان منشی مجمع

ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی 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

موظف

تحصيلي

شركت توسعه معادن روي
ایران

2972

اصلی

ذبيح اله دواجی اصل  4284678906عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت ذوب روي بافق

89082

اصلی

عليرضا سربندي

 0051530333عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت بازرگانی توسعه
صنعت روي

350293

اصلی

حميد سلطانيانی

شركت سرمایه گذاري
اندیشه محوران

203970

اصلی

رامين محمدي نيائی  4284245554عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت كالسيمين

1762

اصلی

 0054812054عضو هيئت مدیره غير موظف

عطاء تفضلی

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك

 4284676245عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حميد سلطانيانی

كد ملي
4284676245

مدرك تحصيلي
ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالی شركت براي سال منتهی به 1396/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:

ليسانس
دكتري
فوق ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

14,425

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

16,575

تعدیلت سنواتی

()3,412

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

13,163

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

13,163

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

27,588

انتقال به اندوخته قانونی

()721

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

26,867

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,500

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

25,367

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

144

سود نقدي هر سهم (ریال)

15
100,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

شركت توسعه معادن روي ایران

حقوقی

2972

اصلی

شركت ذوب روي بافق

حقوقی

89082

اصلی

شركت سرمایه گذاري اندیشه محوران

حقوقی

203970

اصلی

شركت كالسيمين

حقوقی

1762

اصلی

توليد روي بندرعباس

حقوقی

3249

اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی كوشا منش بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

6000000

2400000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

0

45

به صورت ناخالص

ساير موارد:
پرداخت حق حضور اعضاي كميته حسابرسی داخلی در سال  1397به طور ناخالص ،حداكثر یک جلسه در ماه  2400000ریال تعيين شد.

