بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري605418 :

شركت :بازرگاني و توليدي مرجان كار
كد صنعت549508 :

نماد :كمرجان(ذكمرجان)

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/10/22در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 15:00روزسه شنبه مورخ  1398/11/08در محل باشگاه بانک سپه به نشاني :تهران – خيابان استاد مطهري ،نرسيده به خيابان دكتر شریعتي 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 به1398/09/30
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

توسعه تجارت بين الملل زرین پرشيا اميد

1750

%0

شركت سرمایه گذاري سپه

3500

% 0.01

شركت سرمایه گذاري ساختماني سپه

4349

% 0.01

شركت مدیریت توسعه گوهران اميد

17500

% 0.03

سایرین

798128

% 1.14

35674109

% 50.96

شركت مدیریت سرمایه گذاري اميد
جمع:

36499336

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد جمالي حسن جاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم غزاله تيما به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد فدائي به عنوان منشي مجمع

% 52.14

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

شركت مدیریت سرمایه
گذاري اميد

183650

اصلي

شركت سرمایه گذاري سپه

85207

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
مجيد فدایي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 0036663514عضو هيئت مدیره

موظف

تحصيلي
فوق ليسانس

عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري
ساختماني سپه

67840

اصلي

مصطفي رقيمي

2161392263

غير موظف

دكتري

رئيس هيئت
مدیره

توسعه تجارت بين الملل
زرین پرشيا اميد

369788

اصلي

محمدرضا اميني

 2121318348عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

شركت سرمایه گذاري
توسعه گوهران اميد

10102823179

اصلي

كيانوش قلوند

 1930901062نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مجيد فدایي

كد ملي
0036663514

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/09/1398و 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:

دكتري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

25,114

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

10,732
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

10,732

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()5,600
0

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

5,132

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

30,246

انتقال به اندوخته قانوني

()1,256

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

28,990

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()24,500

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

4,490

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

359

سود نقدي هر سهم (ریال)

350
70,000

سرمایه

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي كاربرد ارقام 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:

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

10000000

12000000

160

700

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

