بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری677060 :

شركت :بيمه تعاون
كد صنعت660302 :

نماد :وتعاون(وتعون)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/07/05در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ  1399/06/30در محل تهران  -اتوبان كرج  -مجموعه ورزشي آزادي  -هتل المپيک  -سالن هگمتانه 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

جواد سهاميان مقدم

1675178

% 0.11

سایر

3240822

% 0.22

اتحادیه شركتهاي تعاوني مسکن فرهنگيان ایران

24499250

% 1.63

شركت افق رهباد خاوران توس (سهامي خاص)

74999999

%5

شركت خاوران جم گسترش تابران (سهامي خاص)

77921286

% 5.19

شركت ارزیاب سرمایه توس

85498960

% 5.7

شركت سلوي درمان لوتوس (سهامي خاص)

105247885

% 7.02

شركت اقتصاد گستران قرن بيست و یک (سهامي خاص)

108294397

% 7.22

شركت توسعه توس بان امين (سهامي خاص)

125786552

% 8.39

بانک توسعه تعاون

224994642

% 15

شركت اعتباري ملل

270749999

% 18.05

جمع:

1102908970

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 73.53

آقاي/خانم جواد سهاميان مقدم به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم غفور خرامهر به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدصالح چيت گران به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم یونس مظلومي 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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده

سمت

موظف/غير مدرك

عضويت

حقوقي

عضو حقوقي

موظف

تحصيلي

اتحادیه تعاونيهاي مسکن 10101697098
فرهنگيان ایران

اصلي

امير مسلم

 0080901727عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

سرمایه گذاري استان
سيستان و بلوچستان

10860405350

اصلي

علي رخشاني فر

 5339915913عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد

بانک توسعه تعاون

10104021538

اصلي

اعتباري ملل

10380252343

اصلي

اقتصاد گستران قرن بيست و 10103761233
یک

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف
سيدامين جوادي

 6359410291نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

جواد سهاميان مقدم 0937520731

رئيس هيئت
مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
یونس مظلومي

كد ملي
1699165432

مدرك تحصيلي
دكتري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1398/12/29و 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
دكتري بازرگاني

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

80,710

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

56,498
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

56,498

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()7,500
0

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

48,998

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

129,708

انتقال به اندوخته قانوني

()4,035

انتقال به سایر اندوختهها

()8,071

سود (زیان) انباشته پایان دوره

117,602

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()15,000

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

102,602

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

54

سود نقدي هر سهم (ریال)

10
1,500,000

سرمایه

دایا رهيافت بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هشيار بهمند 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

30000000

40000000

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه

0

450000000

به صورت ناخالص

ساير موارد:
سایر مواردي كه دراختيار مجمع عادي به طور فوق العاده مي باشد.

توضيحات

