بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری639834 :

شركت :بانک مهر اقتصاد
كد صنعت571902 :

نماد :ومهر

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/02/31در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده راسس ساعت 09:00روزدوشنبه مورخ  1399/03/12در محل مركز همایش هاي بانک سپه واقع در انتهاي خيابان شهيد استاد مطهري 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 به1397/12/29
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 حقوقي

7237422

% 0.06

شركت نوآوران موج

987497709

% 8.23

شركت حمل ونقل بين المللي جوان سير ایثار

997979474

% 8.32

موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلم

1029100133

% 8.58

شركت خدمات آینده اندیش نگر

6527688807

% 54.4

جمع:

9549503545

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم غلمحسن تقي نتاج به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مصطفي پرتوافکنان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد مهدي حسيني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا چهره لنگرودي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 79.58

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

عضو حقوقي
رئيس هيئت
مدیره

موظف

تحصيلي

غير موظف

دكتري
حسابداري

غلمحسن تقي نتاج ملکشاه 5689642991

اصلي

مهدي ابراهيمي

0064905055

اصلي

سيد ضياء ایماني

5789707084

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

علي كارگر

0793329957

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناس ارشد
حسابداري

یوسف مرتضائي آبيز

0042487145

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي
مدیریت

عضو هيئت مدیره غير موظف
موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيد ضياء ایماني

مدرك تحصيلي
كارشناس ارشد مدیریت

كد ملي
5789707084

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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

3,623,004

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

2,608,461

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

2,608,461

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()996,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

1,612,461

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

5,235,465

انتقال به اندوخته قانوني

()543,450

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال
سود نقدي هر سهم (ریال)
سرمایه

4,692,015
0
4,692,015
302
0
12,000,000

دكتري مدیریت
كارشناس ارشد
مدیریت

روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
جوان

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

0

0

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه

پاداش (ميليون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

ساير موارد:

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ساليانه مي باشد.

توضيحات

