بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری643214 :

شركت :معادن منگنز ايران
كد صنعت132004 :

نماد :كمنگنز

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 1399/03/01در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزسه شنبه مورخ  1399/03/27در محل اصفهان -خيابان هزار جریب -روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان -ساختمان تکادو-سالن اجتماعات
شركت تکادو برگزار 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 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

فرآوري ذغالسنگ پروده طبس

250487

% 0.12

شركت معادن سنگ آهن احيا سپاهان

629640

% 0.31

شركت تارابگين

5280000

% 2.61

سایر سهامداران

6338737

% 3.13

نادر نقوي

9710000

% 4.8

شركت تکادو

80100447

% 39.58

جمع:

102309311

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدحسن ابطحي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عليرضا سعيدي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سهيل خاكپور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهرداد عبادیان به عنوان منشي مجمع

% 50.55

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

شركت تکادو

7818

اصلي

حبيب اله بهرامي

1199744931

غير موظف

فوق ليسانس

ذغالسنگ نگين طبس

447608

اصلي

سيدحسن ابطحي

 1286394201نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس

فرآوري فرآوري ذغالسنگ
پروده طبس

16771

اصلي

علي جواهري
نيستانکي

 1249808601عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

حسين امين دخت

5669468120

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

پویش معادن ذوب آهن
اصفهان

14004274080

اصلي

مهرداد تولئيان

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

 1291162887عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمدرضا راغبيان

كد ملي
0033030359

مدرك تحصيلي
ليسانس

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

ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح

615,247

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

0

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
615,247

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

615,247

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()232,760

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

382,487

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

3,040

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,150
202,400

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

شركت تکادو

حقوقي

سهامي عام

7818

اصلي

ذغالسنگ نگين طبس

حقوقي

سهامي عام

447608

اصلي

فرآوري فرآوري ذغالسنگ پروده طبس

حقوقي

سهامي عام

16771

اصلي

مجتمع ترابري رهنورد

حقوقي

سهامي عام

10260295539

اصلي

تارابگين

حقوقي

سهامي خاص

10860115128

اصلي

موسسه حسابرسي آتيه اندیش نمودگر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه امين تدبير بصير بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

6000000

9000000

5586

6983

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي داخلي شركت به مبلغ  9،000،000ریال ناخالص به ازاي هرجلسه و حداقل  6جلسه درسال تعيين گردید.
كليه معاملت مشمول ماده 129اصلحيه قانون تجارت با رعایت تشریفات مقرر درماده مزبور طرح و تصویب شد.
سایر مواردي كه تصویب آن در صلحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

