بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری724921 :

شركت :بيمه نوين
نماد :نوين(بيمه نوين)

كد صنعت661107 :

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/11/25در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده راسس ساعت 09:00روزسه شنبه مورخ  1399/12/05در محل تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان شهيد سنجابي نبش كوچه یکم پلک 11
برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

شركت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین

410000

% 0.02

شركت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر

1499427

% 0.06

شركت كارگزاري بانک اقتصاد نوین

2717707

% 0.1

شركت مشاور سرمایه گذاري تامين سرمایه نوین

3640294

% 0.14

شركت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتي (سهامي خاص)

4100000

% 0.16

صندوق سرمایه گذاري ارمغان یکم ملل

4400000

% 0.17

صندوق سرمایه گذاري پاداش سرمایه بهگزین

4500000

% 0.17

صندوق سرمایه گذاري پاداش سرمایه پارس

4500000

% 0.17

شركت بيمه سامان (سهامي عام)

5121063

% 0.2

شركت ساختماني گروه صنایع بهشهر تهران (سهامي عام)

6000000

% 0.23

شركت به پخش

15528533

% 0.59

شركت صنعتي بهپاک

22566399

% 0.86

شركت سرمایه گذاري صنایع پتروشيمي

27239617

% 1.04

صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي كوثر

34690403

% 1.32

سرمایه گذاري بوعلي

36735999

% 1.4

صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني صبا

46516414

% 1.77

سایر سهامداران

50035316

% 1.91

شركت سهامي بيمه ایران (سهامي خاص)

78494331

% 2.99

سرمایه گذاري آتيه دماوند

88883095

% 3.39

شركت توسعه صنایع بهشهر

102337621

% 3.9

صندوق سرمایه گذاري بازار نوین پيشرو

135341073

% 5.16

تامين سرمایه نوین

150017982

% 5.72

شركت تامين آیته درخشان نوین

227583791

% 8.67

بانک اقتصاد نوین

522082281

% 19.9

جمع:

1574941346

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مرتضي معيري به نمایندگي از بانک اقتصاد نوین به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم همایون باقري طادي به نمایندگي از شركت توسعه صنایع بهشهر به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فرزاد جعفري به نمایندگي از كارگزاي بانک اقتصاد نوین به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم شقایق دیلمي پور مدیر امور مالي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 60.02

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

تحصيلي

توسعه صنایع بهشهر

10100539090

اصلي

جواد گيوه چين كوهي  0032890265عضو هيئت مدیره غير موظف فوق ليسانس
حقوق بين الملل

بين المللي پيمان كاري
استراتوس

10100790677

اصلي

 0047330767نایب رئيس هيئت غير موظف دكتراي مدیریت
بازرگاني
مدیره

بانک اقتصاد نوین

10102194601

اصلي

تامين آتيه درخشان نوین 14004600493

اصلي

نصراله طهماسبي
آشتياني

10103024860

اصلي

رضا ایراني تبار

ليزینگ اقتصاد نوین

عيسي
شهسوارخجسته

حسين كریم خان زند  0043306543عضو هيئت مدیره

0045239983

رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت
بازرگاني گرایش

موظف

فوق ليسانس
مدیریت
بازرگاني

 3251804261عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس
حسابداري

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0043306543

نام مدير عامل
حسين كریم خان زند

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس مدیریت بازرگاني
گرایش بيمه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.

ساير موارد:

نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

عيسي شهسوارخجسته

حقيقي

0047330767

اصلي

حسين كریم خان زند

حقيقي

0043306543

اصلي

جواد گيوه چين كوهي

حقيقي

0032890265

اصلي

رضا ایراني تبار

حقيقي

3251804261

اصلي

آرام رشيدي

حقيقي

3732004511

اصلي

محسن احساني

حقيقي

0064567834

علي البدل

كامبيز شاهرودي

حقيقي

2595255770

علي البدل

