بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري702123 :

شركت :شهرسازي و خانه سازي باغميشه
كد صنعت701018 :

نماد :ثباغ

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1399/06/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/09/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 11:00روزچهار شنبه مورخ  1399/09/26در محل تبریز -جاده ائل گلي  -بالتر از فلکه خيام  -ساختمان اسکان  -طبقه همکف  -سالن همایش
شركت 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 به1399/06/31
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
شركت آ  .س  .پ

تعداد سهام
5280

درصد
%0

شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ایران مترا

4992010

% 0.38

شركت ایرانيان اطلس ( سهامي خاص )

12819553

% 0.97

شركت سرمایه گذاري سامان مجد (سهامي خاص )

17847900

% 1.35

شركت بين المللي توسعه ساختمان

391025261

% 29.62

بانک انصار

731808000

% 55.44

جمع:

1158498004

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم علي حاجي گتميري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محسن رستمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عباس فرهادیه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيروس فتحعلي زاده به عنوان منشي مجمع

% 87.77

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

تحصيلي

 0451942884نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس
مکانيک

بين المللي توسعه ساختمان 10101855694

اصلي

آسپ

10100518071

اصلي

حميدرضا ارشادمنش  0042487749عضو هيئت مدیره غير موظف دكتراي مدیریت
راهبردي

بانک انصار

10320255230

اصلي

كارشناسي ارشد
مهندسي
عمران  -خاک

ایرانيان اطلس

10101048347

اصلي

سرمایه گذاري سامان مجد 10102844772

اصلي

احسان خاتمي

سيروس فتحعلي زاده  1550353837عضو هيئت مدیره

محسن رستمي

موظف

 0083701648عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
حسابرسي

غير موظف

كارشناسي ارشد
حسابرسي

محمدمهدي مؤمن 1189371146
زاده

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيروس فتحعلي زاده

كد ملي
1550353837

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد مهندسي عمران
 -خاک و پي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/06/31و 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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

284,402

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

563,420
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

563,420

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()132,000
0

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

431,420

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

715,822

انتقال به اندوخته قانوني

()5,279

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

710,543

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()132,000

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

578,543

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

215

سود نقدي هر سهم (ریال)

100
1,320,000

سرمایه

موسسه حسابرسي فریوران راهبرد بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي رازدار بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
وجود ندارد.

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

13333333

20000000

2000

2700

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

