بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری489976 :

شركت :مادر تخصصی توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه
نماد :ميدكو(خاورميانه)

كد صنعت131051 :

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 12:31:12 1397/06/31در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس
ساعت  15:00روز یکشنبه مورخ  1397/07/08در محل خيابان شيخ بهایی جنوبی ،خيابان ایرانشناسی ،شهرک والفجر ،خيابان نهم ،پلک  ،6سالن اجتماعات مرکز
مطالعات و بهره وری نيروی انسانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب -دستور جلسه:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:

تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران
سهامداران حقيقی

68317213

% 0.29

شرکت ارمغان تجارت پایدار

236915886

%1

شرکت ليزینگ بانک پاسارگاد

252516967

% 1.06

شرکت پدیده تابان تجارت

260614284

% 1.1

بانک پارسيان

280491549

% 1.18

شرکت کاشفان نواندیش پارس

286075747

% 1.2

شرکت پيام آوران مدیریت ایرانيان

328590511

% 1.38

شرکت ميراث راستين پارس

349678452

% 1.47

شرکت سامان تجارت تدبير ایرانيان (سهامی خاص)

396305887

% 1.67

شرکت توسعه تجارت غرب ایرانيان (سهامی خاص)

433164310

% 1.82

شرکت نواندیش توسعه متين

440599998

% 1.85

شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ

440808517

% 1.86

شرکت حافظ اندیشه ماد

469117849

% 1.97

شرکت ساختمان پوشش تأمين آتيه

714408120

% 3.01

شرکت پویا اندیشان سرزمين ماد

798628068

% 3.36

شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)

1183207586

% 4.98

شرکت دانا گستر کاسپين (سهامی خاص)

1187959424

%5

شرکت تجارت پيشگان ميهن نگر پارس

1188000000

%5

شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

1713272750

% 7.21

شرکت راهبرد سرمایه ایرانيان (سهامی خاص)

1816363299

% 7.64

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

2347618805

% 9.88

سایر سهامداران حقوقی

2703386223

% 11.38

شرکت مبنای خاورميانه

4168092696

% 17.54

جمع:

22064134141

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم علی اکبر امين تفرشی به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم مجتبی کباری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صدیقه نعيميان به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
توضيحات:
.

% 92.86

