بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری678334 :

شركت :گروه مپنا
كد صنعت742101 :

نماد :رمپنا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/01/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس اطلعيه منتشره در تاریخ 1399/07/01در خصوص اعلم تنفس مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزپنج شنبه مورخ  1399/07/10در محل بزرگراه شهيد حقاني ،سالن حکمت كتابخانه ملي 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 به1399/01/31
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

درصد

9341960

% 0.03

شركت سرمایه گذاري كاركنان گروه مپنا

2987844106

% 11.07

كانون شركت هاي سرمایه گذاري سهام عدالت به نمایندگي از كليه

4250169057

% 15.74

شركت سرمایه گذاري صنایع برق وآب  -صبا

12856775000

% 47.62

(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي

جمع:

20104130123

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عباس علي آبادي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم اميرعباس علقه بندان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم جعفر جول به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن ميرزائي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 74.46

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

سرمایه گذاري صنایع برق و 10101328119
آب صبا

اصلي

عليرضا خجسته
وهاب زاده

سرمایه گذاري كاركنان گروه 10102950430
مپنا

اصلي

عباس علي آبادي 0049746952

موظف/غير مدرك
موظف

 0941800385عضو هيئت مدیره غير موظف
رئيس هيئت
مدیره

موظف

تحصيلي
كارشناسي ارشد
مهندسي برق
دكتراي
مهندسي
مکانيک

سرمایه گذاري استان
گلستان

10700141201

اصلي

همایون حایري
خياوي

 1671868031عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
مهندسي برق

مدیریت سرمایه كرامت

10320832904

اصلي

جعفر جول

 1379391989عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري مدیریت
مالي

بين المللي تدبير توسعه
سرمایه رضوي

10320149136

اصلي

محمدعلي وحدتي  4432075791نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي ارشد
مهندسي برق

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
عباس علي آبادي

كد ملي
0049746952

مدرك تحصيلي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/01/31و 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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

18,913,348

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

24,641,956
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

24,641,956

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()3,240,000
0

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

21,401,956

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

40,315,304

انتقال به اندوخته قانوني

()945,667

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

39,369,637

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()3,780,000

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

35,589,637

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

700

سود نقدي هر سهم (ریال)

140
27,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي مفيد راهبر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبين بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

28000000

35000000

11500

14375

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
 معاملت مشمول ماده " 129لیحه قانوني اصلح قسمتي از قانون تجارت" مورد تنفيذ و تائيد مجمع قرار گرفت. حق الزحمه اعضاي غيرموظف هيئت مدیره و سایر اعضاي حقيقي عضو كميته هاي تخصصي به مبلغ سي و پنج ميليون ریال و منوط به تشکيل حداقلیک جلسه در ماه تعيين گردید.
 پس از استماع گزارش مشاركت شركت گروه مپنا در امور عام المنفعه ،مجمع با تخصيص مبلغ ده ميليارد ریال جهت انجام امور عام المنفعه با تصویب هيئتمدیره موافقت نمود.

