بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری677591 :

شركت :پاليش نفت تهران
كد صنعت232005 :

نماد :شتران

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-109مورخ  1399/06/24و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی
منتشره در تاریخ 09:30:13 1399/06/26در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت  08:00روز چهار شنبه مورخ  1399/07/09در محل تهران-
شهرري-جاده قدیم قم-نرسيده به باقرشهر-بلوار شهيد تندگویان-شرکت پالیش نفت تهران-ساختمان شهيد بهشتی  -طبقه دوم -تالر شهيد آوینی برگزار گردید و در
خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب -دستور جلسه:
تصميم گيري در خصوص افزایش سرمایه
ج -حاضرين در جلسه عمومی:

تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران

4798883

% 0.01

شرکت ملی پالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران

6977001833

% 15.86

شرکت هاي سرمایه گذاري استانی سهام عدالت

30007770770

% 68.2

سایر سهامداران

جمع:

36989571486

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد زالی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حامد آرمان فر به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فریدون ورشوساز به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مریم شهوه به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 84.07

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرين سرمايه ثبت شده
تعداد
سهام

ارزش
اسمی هر
سهم
(ريال)

محل تأمين افزايش سرمايه

44,000,000,000

نحوۀ
تصويب

0

0

31,000,000

70

قطعی

0

0

0

0

در اختيار
هيئتمديره

0

0

31,000,000

70

جمع كل

مبلغ افزايش
مازاد تجديد
مبلغ مطالبات و اوردۀسود انباشته
صرف سهام سرمايه
اندوخته
ارزيابی
(ميليون
(ميليون (ميليون ريال)
نقدی
(ميليون
(ميليون ريال) داراييها
ريال) (ميليون ريال) ريال)
(ميليون ريال) ريال)
0

1,000

درصد
افزايش
سرمايه

44,000,000

0
0

20,000,000 11,000,000
0

0

20,000,000 11,000,000

ز  -زمان بندی ثبت افزايش سرمايه
با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومی عادي ساليانه منتهی به 1399/12/30شرکت ،افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاري این مجمع نزد مرجع ثبت
شرکت ها به ثبت خواهد رسيد

