بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری647728 :

شركت :ذغالسنگ نگين طبس
كد صنعت101004 :

نماد :كطبس

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/03/27در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:00روزیکشنبه مورخ  1399/04/08در محل خيابان هزار جریب  -روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان  -نبش كوچه چهارم  -ساختمان تکادو
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 به1398/12/29
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

شركت آیينه خانه اسپادانا

9998

% 0.01

شركت آتيه تکادو

11166

% 0.01

شركت فرآوري ذغالسنگ پروده طبس

965466

% 0.52

شركت معادن منگنز ایران -سهامي عام

1968136

% 1.06

شركت بيمه معلم

14089609

% 7.62

شركت تکادو

96980845

% 52.42

جمع:

114025220

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم احمد دادوند به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مهدي حسيني منجزي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سهيل خاكپور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم اسفندیار جمال زاده نقنه به عنوان منشي مجمع

% 61.64

ه -اعضای 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

شركت تکادو

7818

اصلي

احمد دادوند

شركت معادن منگنز ایران

1024

سمت

عضو حقوقي
6499809918

رئيس هيئت
مدیره

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

غير موظف

ليسانس

اصلي

مهدي حسيني
منجزي

 1091584109عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت آیينه خانه اسپادانا 10260601700

اصلي

علي جواهري
نيستانکي

 1249808601نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس

آتيه تکادو

10260456019

اصلي

فرآوري ذغالسنگ پروده
طبس

10260377008

اصلي

ناصرهاشمي طاهري  0050066617عضو هيئت مدیره غير موظف
حجت ال دریاني

 4591267301عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حجت ال دریاني

كد ملي
4591267301

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1398و 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:

ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

262,454

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

369,852
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

369,852

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()120,250
0

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

249,602

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

6,183
518,239

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

518,239

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()94,350

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

423,889

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,419

سود نقدي هر سهم (ریال)

510
185,000

سرمایه

موسسه حسابرسي رایمند و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه امين تدبير بصير بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

6000000

9000000

3607

2830

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

