بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری662209 :

شركت :بيمه نوين
كد صنعت661107 :

نماد :نوين(بيمه نوين)

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/05/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1399/05/15در محل بلوار ميرداماد  -ميدان مادر  -خيابان شهيد سنجابي ( بهروز سابق )  -پلک  11برگزار 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 مدیریت سرمایه اقتصاد نوین

10000

%0

شركت ليزینگ اقتصاد نوین

15000

%0

شركت ساختماني گروه صنایع بهشهر ایران

11750844

% 0.78

شركت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

12685487

% 0.85

شركت صنعتي بهپاک

12900000

% 0.86

شركت به پخش

13450000

% 0.9

سایر سهامداران

19261539

% 1.28

سرمایه گذاري آتيه دماوند

53331222

% 3.56

شركت توسعه صنایع بهشهر

58415180

% 3.89

صندوق سرمایه گذاري بازار نوین پيشرو

62425570

% 4.16

تامين سرمایه نوین

95761042

% 6.38

تامين آتيه درخشان نوین

130097442

% 8.67

بانک اقتصاد نوین

298446427

% 19.9

جمع:

768549753

% 51.24

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم نصراله طهماسبي آشتياني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم معصومه ملصالحي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم همایون باقري طادي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم شقایق دیلمي پور به عنوان منشي مجمع
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

تحصيلي

شركت توسعه صنایع بهشهر

14393

اصلي

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

شركت بين المللي پيمانکاري
استراتوس

33639

اصلي

 0047330767نایب رئيس هيئت غير موظف دكتراي مدیریت
بازرگاني
مدیره

بانک اقتصاد نوین

177132

اصلي

عيسي شهسوار
خجسته

حسين كریم خان زند  0043306543عضو هيئت مدیره

شركت تامين آتيه درخشان 14004600493
نوین

اصلي

نصراله طهماسبي
آشتياني

شركت ليزینگ اقتصاد نوین 10103024860

اصلي

رضا ایراني تبار

0045239983

رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت
بازرگاني گرایش

موظف

فوق ليسانس
مدیریت
بازرگاني

 3251804261عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسين كریم خان زند

كد ملي
0043306543

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس مدیریت بازرگاني
گرایش بيمه

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:

فوق ليسانس
حسابداري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

563,493

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

56,013
0

تعدیلت سنواتي

56,013

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

56,013

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

619,506

انتقال به اندوخته قانوني

()28,175

انتقال به سایر اندوختهها

()56,349

سود (زیان) انباشته پایان دوره

534,982

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()45,000

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

489,982

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

376

سود نقدي هر سهم (ریال)

30
1,500,000

سرمایه

موسسه حسابرسي رایمند و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 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

18000000

25000000

1350

3150

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

مجمع به آقاي آرام رشيدي احدي از سهامداران وكالت با حق توكيل به غير ولو كرارا  ،تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شركتها و امضاي
دفاتر و اوراق لزم اقدام نمایند.

