بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری553579 :

شركت :پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)
كد صنعت441126 :

نماد :شاراک

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/03/30در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1398/04/10در محل حوزه هنري سازمان تبليغات اسلمي واقع در تهران ،خيابان سميه ،نرسيده به خيابان حافظ 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 به1397/12/29
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
شركت خدمات مدیریت سرمایه مدار

تعداد سهام
13234

درصد
%0

شركت سرمایه گذاري توسعه ملي

5000016

% 0.06

شركت گروه مالي سپهر صادرات

6300032

% 0.08

سرمایه گذاري سپه

28956184

% 0.36

بيمه مركزي

37094437

% 0.46

شركت سهامي بيمه ایران

183868018

% 2.28

سایر سهامداران

203600465

% 2.52

صندوق بازنشستگي كشوري

1272065880

% 15.77

شركت سرمایه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين

1344012232

% 16.67

شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي

4065680945

% 50.42

جمع:

7146591443

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 88.62

آقاي/خانم سعيد خدامرادي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا توكلي بنيزي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدنادر خمجاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد علي اكبري به عنوان منشي مجمع
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

شركت سرمایه گذاري گروه
توسعه ملي

89584

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
ابراهيم ولدخاني

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرک
موظف

 0600618455عضو هيئت مدیره

موظف

تحصيلي
كارشناسي ارشد

صندوق بازنشستگي كشوري

70513

اصلي

شهاب الدین عزیزي  4850166024عضو هيئت مدیره غير موظف
خادم

كارشناسي ارشد

شركت سرمایه گذاري
نفت،گاز و پتروشيمي تامين(
شركت سرمایه گذاري صنایع

214880

اصلي

حسين صفري

 2248758758نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي ارشد

شركت سرمایه گذاري
توسعه ملي

208669

اصلي

محمد حسين
مشایخي

شركت خدمات مدیریت
سرمایه مدار

9729

اصلي

1219595861

رئيس هيئت
مدیره

موظف

محمدحسن حسيني  0937557171عضو هيئت مدیره غير موظف
خامنه

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
ابراهيم ولدخاني

كد ملي
0600618455

مدرک تحصيلي
فوق ليسانس مدیریت بازرگاني
گرایش صنایع

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:

دكترا
كارداني

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

12,805,637

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

6,508,852
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

6,508,852

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()4,838,400
0

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

1,670,452

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
14,476,089

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

()50,122

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

14,425,967

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()12,096,000

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

2,329,967

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,588

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,500
8,064,000

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 سرمایه گذاري گروه توسعه ملي

حقوقي

سهامي عام

89584

اصلي

صندوق بازنشستگي كشوري

حقوقي

موسسه غير تجاري

70513

اصلي

شركت سرمایه گذاري نفت،گاز و پتروشيمي تامين(
شركت سرمایه گذاري صنایع پتروشيميایي تامين)
شركت سرمایه گذاري توسعه ملي

حقوقي

سهامي عام

214880

اصلي

حقوقي

سهامي عام

208669

اصلي

شركت خدمات مدیریت سرمایه مدار

حقوقي

سهامي خاص

9729

اصلي

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي 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

12000000

18000000

6500

6500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

