بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری558221 :

شركت :مجتمع پترو صنعت گامرون
كد صنعت441113 :

نماد :شگامرن(شگام)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/20در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 16:00روزیکشنبه مورخ  1398/04/30در محل شركت واقع در تهران  ،ميدان آرژانتين  ،خيابان زاگرس  ،پلک  19برگزار 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 پترو صنعت كاویان شيمي (سهامي خاص)

10000

% 0.02

شركت توسعه الوند خاور ميانه (سهامي خاص)

150000

% 0.25

شركت بين المللي تجارت الوند (سهامي خاص)

600000

%1

سایر سهامداران

1566325

% 2.61

بانک گردشگري (سهامي عام)

2833400

% 4.72

شركت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامي عام)

3267000

% 5.45

شركت سرمایه گذاري الوند (سهامي عام)

49729400

% 82.88

جمع:

58156125

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حامد واحدي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حميد رضا جعفري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم جواد پاک نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم اميد حاج حسيني به عنوان منشي مجمع

% 96.93

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

موظف

عضو حقوقي

شركت پترو صنعت كاویان 10102868794
شيمي (سهامي خاص)

اصلي

شركت بين المللي تجارت 10102383383
الوند (سهامي خاص)

اصلي

سيد حميد واحدي  0036600571نایب رئيس هيئت
مدیره

10103042946

اصلي

سيد یحيي واحدي  0037010123عضو هيئت مدیره

شركت توسعه الوند خاور
ميانه

شركت صنعت مهر آوران  10103982274سهامي خاص
دلتا (سهامي خاص)
شركت سرمایه گذاري الوند ( 10320141538
سهامي عام)

جواد پاک نژاد

سمت

 1465440100عضو هيئت مدیره

موظف
موظف
موظف

اصلي
اصلي

موظف/غير مدرك

عضو هيئت مدیره غير موظف
حامد واحدي

0055149596

رئيس هيئت
مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيد یحيي واحدي

كد ملي
0037010123

مدرك تحصيلي

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:

تحصيلي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

42,617

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

672,011
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

672,011

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()12,600
0

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

659,411

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
702,028

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
702,028

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

702,028

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

710

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

60,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  1سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

شركت پترو صنعت كاویان شيمي (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

10102868794

اصلي

شركت بين المللي تجارت الوند (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

10102383383

اصلي

شركت توسعه الوند خاور ميانه

حقوقي

سهامي خاص

10103042946

اصلي

شركت سرمایه گذاري الوند (سهامي عام)

حقوقي

سهامي عام

10320141538

اصلي

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي شاخص اندیشان 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
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

0

0

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه

پاداش (ميليون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

ساير موارد:

توضيحات

مجمع با عنایت به عدم توليد در سال 1397در جهت حفظ و صيانت از شركت با حد اكثر آرا موافقت خود در خصوص عدم تقسيم سود براي دوره مالي منتهي
به  1397/12/29را اعلم نمود

