بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری553197 :

شركت :نفت بهران
كد صنعت232009 :

نماد :شبهرن

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/02در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1398/04/16در محل سالن همایش قلم سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلمي ایران واقع در غرب به شرق بزرگراه
شهيد حقاني ،بعد از ایستگاه مترو حقاني ،بلوار كتابخانه ملي ،روبروي باغ كتاب ،ساختمان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلمي ایران برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/12/29
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 توسعه و مدیریت سرمایه صبا

25768170

% 0.99

سرمایه گذاري توسعه ملي

78014166

%3

شركت توسعه خدمات مدیریت اهداف

185321496

% 7.13

شركت پتروشيمي تابان فردا

225045164

% 8.66

شركت انرژي گستر سينا

561205840

% 21.58

بنياد

778789511

% 29.95

جمع:

1854144347

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم وحيد باقري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي كریمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سحر ربيعي به عنوان منشي مجمع

% 71.31

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
اسعد عزیزي

بنيادمستضعفان انقلب
اسلمي

1983

اصلي

شركت انرژي گسترسينا

90178

اصلي

شركت مادرتخصصي مالي
وسرمایه گذاري سينا

211900

اصلي

حسن حرم پناهي

ره نگار خاورميانه پارس(ش.
بازرگاني پيشگامان
پایدارتجارت پردیس ایرانيان)

429795

اصلي

علي دانا

سرمایهگذاري اهداف

263475

اصلي

محسن حيدریان

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 3848874679عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

غير موظف

دكتر

 0381848612عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس

 0380978237عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

محمدرضا محسني 0933908156

رئيس هيئت
مدیره

 0859314030نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
اسعد عزیزي

تحصيلي

كد ملي
3848874679

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:

ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

7,273,901

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

4,705,189

تعدیلت سنواتي

()661,668

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

4,043,521

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()4,100,000
0

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

()56,479

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

7,217,422

انتقال به اندوخته قانوني

()60,000

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

7,157,422

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

6,864,000

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

14,021,422

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

2,798

سود نقدي هر سهم (ریال)

2,640
2,600,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

بنيادمستضعفان انقلب اسلمي

حقوقي

موسسه غير تجاري

1983

اصلي

شركت انرژي گسترسينا

حقوقي

سهامي خاص

90178

اصلي

ره نگار خاورميانه پارس(ش.بازرگاني پيشگامان
پایدارتجارت پردیس ایرانيان)
شركت پيوند تجارت آتيه ایرانيان

حقوقي

سهامي خاص

429795

اصلي

حقوقي

سهامي خاص

14005291651

اصلي

شركت گروه پتروشيمي تابان فردا

حقوقي

سهامي عام

10103804104

اصلي

موسسه حسابرسي مفيد راهبر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر 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

12000000

15000000

1700

2800

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

تصویب بودجه سال مالي منتهي به 1398/12/29

