بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري580914 :

شركت :سرمايه گذاري خوارزمي
كد صنعت569927 :

نماد :وخارزم(خوارزمي)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/03/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/08/01در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزشنبه مورخ  1398/08/11در محل تالر اجتماعات پژوهشگاه نيرو (سالن خليج فارس) به نشاني تهران،شهرک قدس (غرب)،انتهاي بلوار دادمان (
بعد از پل یادگار امام) برگزار 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 به1398/03/31
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

شركت سرمایه گذاري تأمين آتيه مسکن

290773588

% 2.33

شركت سرمایه گذاري ملي ایران

423584827

% 3.39

شركت گروه مالي بانک مسکن

889959056

% 7.12

گروه مالي سپهر صادرات

996391480

% 7.97

شركت آرمان اندیشان رستاک

1076697231

% 8.61

موسسه توسعه همياري سپهر

2647796227

% 21.18

سایر اشخاص حقيقي و حقوقي

3665984240

% 29.33

جمع:

9991186649

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم جواد فرشباف ماهریان به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم بهروز اعتمادي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ایمان اسلميان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدرضا محمدي به عنوان منشي مجمع

درصد

% 79.93

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

موسسه توسعه همياري
سپهر(موسسه توسعه
همياري غدیر)

9016

اصلي

شركت كارت ایران

135759

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
جواد فرشباف
ماهریان

سمت

عضو حقوقي
1370541422

موظف/غير مدرك
موظف

رئيس هيئت
مدیره

موظف

اميرمهدي امينيان  0450080341عضو هيئت مدیره غير موظف
موظف

تحصيلي
دكتري

كارشناسي ارشد

شركت اميد آیندگان سپهر

351417

اصلي

سيدرضا موسوي

 4132251381عضو هيئت مدیره

آرمان اندیشان رستاک(
شركت آرمان صادرات
سپهر)

359728

اصلي

غلمرضا دلشادي
بزدي

 0730223361عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد

شركت سرمایه گذاري ملي
ایران

23206

اصلي

داریوش عظيمي
سجادي

 0040486710نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيدرضا موسوي

كد ملي
4132251381

مدرك تحصيلي
دكتري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 31/03/1398و 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:

دكتري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,384,435

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,435,002

تعدیلت سنواتي

()114,212

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,320,790

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()625,000
0

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

695,790

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

2,080,225

انتقال به اندوخته قانوني

()69,222

انتقال به سایر اندوختهها

()922,104

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,088,899

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()500,000

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

588,899

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

111

سود نقدي هر سهم (ریال)

40
12,500,000

سرمایه

موسسه حسابرسي رازدار بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

18000000

20000000

2500

2500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
معاملت موضوع ماده  129اصلحيه قانون تجارت به شرح یادداشت  42پيوست صورتهاي مالي مورد تنفيذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

