بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری685366 :

شركت :صنايع پتروشيمی خليج فارس
نماد :فارس(شخليج فارس)

كد صنعت441121 :

موضوع :خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/03/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-129مورخ  1399/07/29و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی
منتشره در تاریخ 16:09:13 1399/07/30در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت  10:30روز چهار شنبه مورخ  1399/07/30در محل ميدان هفت
تير -ابتدای خيابان کریم خان زند -ساختمان شماره  -38سالن همایش های طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب -دستور جلسه:
تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه
اصلح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلعيه ها به شکل الکترونيکی
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:
اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

15683

%0

شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

15683

%0

صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان ،روستایيان و عشایر

1748047737

% 1.22

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تأمين

10918190727

% 7.61

صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت

17076499954

% 11.9

گروه پتروشيمی تابان فردا

20658294469

% 14.4

شرکت ملی صنایع پتروشيمی

26900944041

% 18.75

شرکت های سرمایه گذاری استانی

55552815874

% 38.71

جمع:

132854824168

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مصطفی اميدقائمی به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم زهرا وهاب نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمدرضا اشراقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم افشار سرکانيان به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 92.58

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

نحوۀ
تصويب

0

0

143,500,000

100

قطعی

0

0

0

0

در اختيار
هيئتمديره

0

0

143,500,000

100

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

143,500,000,000

درصد
افزايش
سرمايه

143,500,000 1,000

0
0

53,190,545 90,309,455
0

0

53,190,545 90,309,455

اصلح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلعيه ها به شکل الکترونيکی تصویب شد
توضيحات:
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلحيت مجمع عمومی عادی ساليانه است.

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلحيت مجمع عمومی عادی ساليانه است.
ز  -زمان بندی ثبت افزايش سرمايه
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به 1400/03/31شرکت ،افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت
شرکت ها به ثبت خواهد رسيد

