بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری671957 :

شركت :بورس اوراق بهادار تهران
كد صنعت671103 :

نماد :بورس(بورس تهران)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/06/10در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزپنج شنبه مورخ  1399/06/20در محل سالن همایش هتل المپيک ،جنب درب غربي استادیوم ورزشگاه آزادي برگزار 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 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

سایر اشخاص

112033896

% 5.6

كارگزاران

677527199

% 33.88

نهادهاي مالي

752608364

% 37.63

جمع:

1542169459

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عليرضا عسکري ماراني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم علي سنگينيان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ناصر اميدواري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حميد خيل نژاد به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 77.11

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

موظف/غير مدرك
موظف

عضو حقوقي

تحصيلي

سرمایه گذاري صباتأمين 10101908370

اصلي

محمدرضا صادقي
مقدم

سرمایه گذاري توسعه ملي 10102501905

اصلي

سيدمهدي سدیدي  0321622014عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
مدیریت
اجرایي

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 10103810941

اصلي

علي اكبر امين تفرشي  2295883873عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
حسابداري

10320894878

اصلي

محمدرضا محسني  0933908156عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري مدیریت
صنعتي

كارگزاري خبرگان سهام 10101553125

اصلي

محمودرضا خواجه
نصيري

كارگزاري بورس بيمه ایران 10101671551

اصلي

امير تقي خان
تجریشي

سرمایه گذاري ملي ایران 10100686779

اصلي

محمدابراهيم
محمدپورزرندي

بانک آینده

 2511310066عضو هيئت مدیره غير موظف دكتراي مدیریت
توليد

 0919336124نایب رئيس هيئت غير موظف دكتراي مدیریت
مالي
مدیره
 0452639182عضو هيئت مدیره غير موظف
5099689604

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف دكتراي مدیریت
صنعتي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي صحرائي

كد ملي
6229768879

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس حسابداري

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:

فوق ليسانس
مدیریت اجرایي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

2,667,217

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

769,184
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

769,184

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()225,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()280,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

264,184

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

2,931,401

انتقال به اندوخته قانوني

()51,157

انتقال به سایر اندوختهها

()533,443

سود (زیان) انباشته پایان دوره

2,346,801

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()600,000

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

1,746,801

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,334

سود نقدي هر سهم (ریال)

300
2,000,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

سرمایه گذاري صباتأمين

حقوقي

سهامي عام

10101908370

اصلي

گروه مالي ملت

حقوقي

سهامي عام

10102801942

اصلي

سرمایه گذاري توسعه ملي

حقوقي

سهامي عام

10102501905

اصلي

بانک آینده

حقوقي

سهامي عام

10320894878

اصلي

كانون نهادهاي سرمایه گذاري ایران

حقوقي

موسسه غير تجاري

10103545580

اصلي

گروه سرمایه گذاري تدبير

حقوقي

سهامي خاص

10101907666

اصلي

سرمایه گذاري اهداف

حقوقي

سهامي عام

10103808813

اصلي

صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز
كاركنان بانکهاي ملي و ادغام شده
كيميا طب مهيا

حقوقي

موسسه غير تجاري

10103037570

اصلي

حقوقي

سهامي خاص

10320459315

اصلي

كارگزاري پيشگامان بازار نوین

حقوقي

سهامي خاص

14003260086

اصلي

موسسه حسابرسي هشيار بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بيات رایان 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

15000000

22222222

2600

4900

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

حق حضور اعضاي غير موظف هيات مدیره در كميته هاي تخصصي هيات مدیره مبلغ  22،222،222ریال ناخالص به ازاي حضور حداقل یک جلسه در ماه با
رعایت موارد ابلغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت .پرداخت  10ميليارد ریال كمک بلعوض در سال  1399صرفا جهت حوادث قهري و
غير مترقبه یا حمایت از اقشار آسيب دیده جامعه تحت پوشش سازمان هاي داراي مجوز از مراجع رسمي به هيات مدیره تنفيذ شد .مجمع هيات مدیره را مکلف
نمود تا در راستاي ارتقاي سواد مالي در كشور ،برنامه ریزي و اقدام نموده و پرداخت مبلغ  10ميليارد ریال كمک بلعوض جهت مصارف مربوط به ترویج و
ارتقاي سواد مالي را به هيات مدیره تفویض نمود .پرداخت یک ميليارد ریال كمک بلعوض جهت مقابله با بيماري كرونا در سال  1398به تصویب مجمع رسيد.

