بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری657750 :

شركت :كود شيميائي اوره لردگان
كد صنعت441202 :

نماد :شلرد(لردگان)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1399/04/29در محل ميدان دفاع مقدس ،جاده نمایشگاه دائمي ،اتاق بازرگاني صنایع و معادن و كشاورزي  ،سالن اجتماعات
شماره  1برگزار 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
شركت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشيمي ایرانيان

تعداد سهام
2250

درصد
%0

شركت مهندسي ناسيل

1000000

% 0.01

شركت مهندسي ترموون

21572748

% 0.24

سهامداران حقيقي

39023146

% 0.43

شركت رادیرا

40827303

% 0.45

شركت مهندسي همپا

190700000

% 2.12

گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانيان

6156506419

% 68.41

جمع:

6449631866

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم خسرو رحمتي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم كشواد خليلي مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي اصغر احمد پور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن محمودي به عنوان منشي مجمع

% 71.66

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

گروه پتروشيمي سرمایه
گذاري ایرانيان

396888

اصلي

حاجي رضا نيک
اندیش

4072214388

مدیریت توسعه سرمایه گروه
پتروشيمي ایرانيان(شركت
مهر آوران كوي نارون)

370642

اصلي

محسن محمودي

 4622102171نایب رئيس هيئت
مدیره

شركت پتروشيمي ممسني

313443

اصلي

مجيد رستگاریان
جهرمي

 2471186882عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت توسعه صنایع پایين
دستي پترو ایرانيان

462850

اصلي

سيد حسين طيبي  0532176227عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

اصلي

 0071051333عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت پتروشيمي كازرون 10860256731

سعيد ليالي مقدم

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

غير موظف

فوق ليسانس

موظف

دكترا

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محسن محمودي

كد ملي
4622102171

مدرك تحصيلي
دكترا

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

()38,120

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

0

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()38,120

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()38,120

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()38,120

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

()4

سود نقدي هر سهم (ریال)

0
9,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و آرمان آروین پارس بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

14000000

18000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
در جهت رعایت مسائل بهداشتي و ابلغيه مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا همزمان رویدادهاي طي مجمع از طریق آدرس  lllllllllllسامانه
اینستاگرام به صورت پخش زنده در اختيار سهامدارن محترم قرار گرفت
حق حضور هر یک از اعضاي كميته حسابرسي شركت براي سال مالي منتهي به  30/12/1399به ازاي تشکيل حداقل یک جلسه در ماه معادل 18.000.000
ریال ناخالص تعيين گردید.

