بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری647157 :

شركت :صنعتي كيميدارو
كد صنعت432316 :

نماد :دكيمي

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 1399/03/25در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1399/04/02در محل كيلومتر  3جاده آبعلي جنب تعميرگاه مركزي سایپا 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

تعداد سهام

درصد

سایر

20700083

% 3.59

شركت دارویي و تجهيزات پزشکي پوراطب

82304591

% 14.29

شركت سرمایه گذاري شفا دارو

313356880

% 54.4

جمع:

416361554

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم دكتر علي اصغري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم دكتر مهدي حنطه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم دكتر عليرضا رضوي زند به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم دكتر مهدي بخشایش به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 72.28

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 سرمایه گذاري
شفادارو

237561

اصلي

دكتر مهدي بخشایش  0051285843نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتراي
داروسازي

شركت داروسازي جابرابن
حيان

7646

اصلي

رامين زارع

 0039360032عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس
حسابداري

داروسازي اسوه

11234

اصلي

دكتر سياوش گل
محمدي

 0050036475عضو هيئت مدیره

موظف

دكتراي
داروسازي

داروسازي راموفارمين

13150

اصلي

دكتر محمد قاسم
ابراهيمي

4591981703

غير موظف

دكتراي عمومي

شركت دارویي و تجهيزات
طبي پورا طب

165450

اصلي

دكتر حميدرضا
بهشتي

 4431602488عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتراي عمومي

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
دكتر مهدي بخشایش

كد ملي
0051285843

مدرك تحصيلي
دكتراي داروسازي

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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

754,624

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

878,938
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

878,938

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()403,200
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

475,738

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,230,362

انتقال به اندوخته قانوني

()33,600

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,196,762

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()518,400

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

678,362

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,310

سود نقدي هر سهم (ریال)

900
576,000

سرمایه

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

25000000

1500

1500

پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي است.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

