بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری674180 :

شركت :بيمه البرز
كد صنعت660314 :

نماد :البرز

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 1399/05/28در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 08:00روزدوشنبه مورخ  1399/06/24در محل خيابان شریعتي -بالتر از خيابان دستگردي (ظفر) -نبش كوچه آبان -شماره  -1320طبقه ششم 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 به1398/12/29
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

سرمایه گذاري صبا تامين

276869728

% 6.92

شركت سرمایه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)

341600000

% 8.54

وزارت اموراقتصادي ودارایي

354563638

% 8.86

صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشایر

522483894

% 13.06

گروه توسعه مالي مهرآیندگان

799000000

% 19.98

سایر سهامداران حقيقي -حقوقي

904986017

% 22.62

جمع:

3199503277

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محسن پوركياني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مليحه غني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم اميرساسان ترابي زاده به عنوان منشي مجمع

% 79.99

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
وزارت امور اقتصادي و
دارایي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

14000187509

اصلي

محسن پوركياني

 0385103344نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

سرمایه گذاري صباتأمين 10101908370

اصلي

حميدرضا توسلي

 3340210578عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي

گروه مالي ملت

10102801942

اصلي

مجيد علي پناهي

موظف

كارشناسي ارشد

صندوق بيمه اجتماعي
روستایيان و عشایر

10100625070

اصلي

گروه توسعه مالي مهر
آیندگان

10101638604

اصلي

4072571458

رئيس هيئت
مدیره

عضو هيئت مدیره غير موظف
مجيد نادري

 1249904633عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محسن پوركياني

كد ملي
0385103344

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

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

كارشناسي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,022,993

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

811,857
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

811,857

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()480,000
0

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

331,857

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,354,850

انتقال به اندوخته قانوني

()51,150

انتقال به سایر اندوختهها

()102,299

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,201,401

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()800,000

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

401,401

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

256

سود نقدي هر سهم (ریال)

200
4,000,000

سرمایه

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:
ایران
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

25000000

1700

2200

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

مضافا مجمع عمومي حق حضور عضو غير موظف هيئت مدیره در كميته هاي مدیریت ریسک  ،حسابرسي و كنترل داخلي  ،جبران خدمات و تطبيق مقررات
موضوع آئين نامه  93شوراي عالي بيمه  ،به ازاي هر جلسه حضور  10.000.000ریال معادل (یک ميليون تومان) (حداكثر یک جلسه در ماه) علوه بر حق
حضور در جلسات هيئت مدیره تعيين نمود .آقاي فرزین حاجتي كدملي  0043685587به عنوان اكچوئر رسمي بيمه اصلي و آقاي امير تيمور پاینده كد ملي
 1091134553را به عنوان اكچوئر رسمي بيمه علي البدل شركت  ،طبق مقررات ابلغي بيمه مركزي جمهوري اسلمي ایران انتخاب گردید.

