بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري688917 :

شركت :سرمايه گذاري كوه نور
كد صنعت701004 :

نماد :ثنور

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1399/03/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/07/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:30روزسه شنبه مورخ  1399/07/29در محل بلوار فردوسي – حدفاصل ميدان استقلل و چهارراه فرامرز عباسي پلک  598برگزار 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 به1399/03/31
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

سهام نگر نور

1185335

% 0.14

سایر سهامداران

5787772

% 0.67

شركت جهاد تعاون خراسان

93448000

% 10.77

شركت سرمایه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان

133755000

% 15.41

شركت سرمایه گذاري شهرسازان دشت توس

201307500

% 23.2

جمع:

435483607

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدرضا حسن زاده به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محسن انصاري مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم غلمحسين عباسي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حامد مهران به عنوان منشي مجمع

% 50.18

ه -اعضاي 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

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

جهاد تعاون استان خراسان 10380237237

اصلي

محسن انصاري مقدم  0049540483نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

سرمایه گذاري شهرسازان 10380390272
دشت طوس

اصلي

غير موظف

سرمایه گذاري توسعه صنعت 10380358710
ومعدن خراسان

اصلي

جهدسازان طوس

10380269929

اصلي

غلمحسين عباسي  2295214386عضو هيئت مدیره غير موظف

سهام نگر نور

10380416624

اصلي

اماموردي خداوردي  0779698711عضو هيئت مدیره غير موظف
زاده

محمدرضا حسن زاده 5539343387
محمد ملئي

رئيس هيئت
مدیره

 0051311941عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمد ملئي

كد ملي
0051311941

مدرك تحصيلي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/03/31و 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:

تحصيلي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

108,712

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

36,446
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

36,446

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()26,033
0

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

10,413

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

119,125

انتقال به اندوخته قانوني

()5,436

انتقال به سایر اندوختهها

()31,130

سود (زیان) انباشته پایان دوره

82,559

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()34,711

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

47,848

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

125

سود نقدي هر سهم (ریال)

40
867,764

سرمایه

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي اركان سيستم بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
خراسان

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

10000000

12000000

390

550

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

