بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری668614 :

شركت :نفت سپاهان
كد صنعت232004 :

نماد :شسپا(نفت سپاهان)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/26در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 09:00روزدوشنبه مورخ  1399/05/06در محل خيابان وليعصر ،نرسيده به پارک ساعي ،هتل سيمرغ برگزار 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
سایر
شركت گروه پتروشيمي تابان فردا
جمع:

تعداد سهام
17142
4432404371
4432421513

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عباس بني شریف به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم علي كریمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن علي حسيني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد عليمحمدي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد
%0
% 73.87
% 73.87

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

گروه پتروشيمي تابان فردا 10103804104

اصلي

غلم عباس ترابي  0052355950عضو هيئت مدیره غير موظف

14005628117

اصلي

 1280269812عضو هيئت مدیره غير موظف

پترو پالیش دهلران

محمدعلي
منتظرالقائم

تحصيلي
كارشناسي ارشد
كارشناسي

توسعه نفت و گاز صبا كارون 14004678984

اصلي

فرزاد زندي آتشبار  4723210849عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

10103808813

اصلي

صفدرعلي اسدي

 5399389207نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي

مجتمع صنعتي نفت و گاز 14004772590
صبا جم كنگان

اصلي

عباس بني شریف 4620144797

غير موظف

دكتري

سرمایه گذاري اهداف

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
صفدرعلي اسدي

مدرك تحصيلي

كد ملي
5399389207

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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

10,128,995

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

11,552,533

تعدیلت سنواتي

()580,244

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

10,972,289

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()4,410,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()4,950,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

1,612,289

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

11,741,284

انتقال به اندوخته قانوني

()495,000

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

11,246,284

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()4,500,000

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

6,746,284

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,688

سود نقدي هر سهم (ریال)

750

سرمایه

6,000,000

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي شاخص اندیشان بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

25000000

4500

5000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مدیره و اعضاي كميته حسابرسي داخلي ،به ازاي حداقل دو جلسه در ماه و حضور در سایر كميته هاي تخصصي به ازاي
حداكثر یک جلسه در ماه ،جهت سال مالي  1399مبلغ  25.000.000ریال تعيين گردید .مبلغ ده ميليارد ریال براي سال  1399در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي
و كمکهاي مردمي مورد تصویب قرار گرفت .اختيار چگونگي تخصيص مبلغ مذكور ،به هيئتمدیره شركت تفویض گردید.

