بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری663011 :

شركت :مجتمع معادن مس تکنار
كد صنعت132001 :

نماد :تکنار

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 1399/04/22در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ  1399/04/29در محل پاسداران  -خ شهيد حجت سوري  -پ  5برگزار 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

شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ایران

1000

%0

شركت آزاد راه امير كبير

1100

%0

سایر سهامداران حقيقي

660222

% 1.1

شركت سرمایه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )

726364

% 1.21

شركت صدر معادن ایرانيان

11999234

% 20

صندوق بازنشستگي كشوري

23995816

% 39.99

جمع:

37383736

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محسن رئيسي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد محمد صادق بهشتي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احسان حاجي حسن معمار به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حبيب رضا هادیان رنساني به عنوان منشي مجمع

% 62.31

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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

شركت صدرمعادن ایرانيان

342494

اصلي

عليرضا خاني

0064230899

شركت آزادراه اميركبير

79809

اصلي

علي ارضي فرد

 0052073424عضو هيئت مدیره

موظف

صندوق بازنشستگي كشوري

20

اصلي

حبيب رضا هادیان  0052887197نایب رئيس هيئت
مدیره
رنساني

موظف

انبارهاي عمومي وخدمات
گمركي ایران

8025

اصلي

عبداله كوكب زاده  1829709267عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري آتيه
مداران

417481

اصلي

 0069091447عضو هيئت مدیره غير موظف

عليرضا ملک شاد

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حبيب رضا هادیان رنساني

كد ملي
0052887197

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

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

تحصيلي

كارشناسي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()14,988

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()105,605
0

تعدیلت سنواتي

()105,605

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()105,605

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()120,593

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()120,593

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()120,593

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

()250

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

60,000

سرمایه

دایا رهيافت بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هدف نوین نگر بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
خراسان

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

12000000

15000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

