بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری678248 :

شركت :گروه مپنا
كد صنعت742101 :

نماد :رمپنا

موضوع :خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/01/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-116مورخ  1399/06/31و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی
منتشره در تاریخ 10:38:19 1399/06/31در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت  13:00روز پنج شنبه مورخ  1399/07/10در محل بزرگراه شهيد
حقانی ،سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب -دستور جلسه:
تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه
ج -حاضرين در جلسه عمومی:

تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران

9341960

% 0.03

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

2987844106

% 11.07

کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از

4250169057

% 15.74

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب  -صبا

12856775000

% 47.62

(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقيقی وحقوقی

جمع:

20104130123

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم عباس علی آبادی به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم اميرعباس علقه بندان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جعفر جول به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن ميرزائی به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 74.46

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرين سرمايه ثبت شده
تعداد
سهام

27,000,000,000

ارزش
اسمی هر
سهم
(ريال)

1,000

محل تأمين افزايش سرمايه

درصد
افزايش
سرمايه

نحوۀ
تصويب

0

13,000,000

0

0

0

13,000,000

48

قطعی

0

0

0

0

0

0

0

در اختيار
هيئتمديره

0

13,000,000

0

0

0

13,000,000

48

جمع كل

مبلغ افزايش
مازاد تجديد
مبلغ مطالبات و اوردۀسود انباشته
صرف سهام سرمايه
اندوخته
ارزيابی
(ميليون
(ميليون (ميليون ريال)
نقدی
(ميليون
(ميليون ريال) داراييها
ريال) (ميليون ريال) ريال)
(ميليون ريال) ريال)

27,000,000

ز  -زمان بندی ثبت افزايش سرمايه
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به 1400/01/31شرکت ،افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت
شرکت ها به ثبت خواهد رسيد

