بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری556844 :

شركت :بيمه آسيا
كد صنعت660315 :

نماد :آسيا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/13در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزسه شنبه مورخ  1398/04/25در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبد قرني،تقاطع خيابان آیت اله
طالقاني،ضلع شمال غربي تقاطع،شماره  94برگزار 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 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

سایر سهامداران (كمتر از یک درصد)

22435136

% 0.98

شركت سرمایه گذاري توسعه معين ملت

158910345

% 6.91

شركت تعاوني خردمندان صابر عصر

218500000

% 9.5

صندوق بازنشستگي وظيفه از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانکها

386564138

% 16.81

شركت سرمایه گذاري اي.اف.جي.اچ كيش

421852862

% 18.34

شركت صبا ميهن (سهامي خاص)

424258141

% 18.45

شركت پویا فراز كيش ( سهامي خاص)

450749146

% 19.6

جمع:

2083269768

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم آقاي فضل اله معظمي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم شهاب الدین شمس به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم معصومه رضائي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد افتخاري به عنوان منشي مجمع

% 90.58

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

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

رئيس هيئت
مدیره

فضل اله معظمي

1219232483

اصلي

شركت ستاره عمران زمين

402890

اصلي

مهدي شریفي

شركت سرمایه گذاري
توسعه معين ملت

385603

اصلي

مسعود بادین

 2754194592نایب رئيس هيئت
مدیره

شركت صبا ميهن (سهامي
خاص)

157030

اصلي

بهروز ناظمي

 2754177851عضو هيئت مدیره

محمد رضا عربي مزرعه
شاهي

1249783739

اصلي

غير موظف

فوق ليسانس

 0036171646عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

موظف

فوق ليسانس

موظف

فوق ليسانس

عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مسعود بادین

تحصيلي

كد ملي
2754194592

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

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:

دكتري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

644,501

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

661,303

تعدیلت سنواتي

()37,932

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

623,371

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()230,000
0

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

393,371

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,037,872

انتقال به اندوخته قانوني

()32,225

انتقال به سایر اندوختهها

()64,450

سود (زیان) انباشته پایان دوره

941,197

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()276,000

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

665,197

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

280

سود نقدي هر سهم (ریال)

120
2,300,000

سرمایه

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

25000000

2000

2500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

 اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي  :1397به ازاي هر سهم  120ریال تقسيم سود بين سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. -تصویب بودجه به منظور ایفاي تعهدات اجتماعي :كل بودجه مسئوليتهاي اجتماعي براي سال  1398به مبلغ  12ميليارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

