بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری699108 :

شركت :تامين سرمايه دماوند
كد صنعت671905 :

نماد :تماوند

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/06/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/08/21در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 14:00روزیکشنبه مورخ  1399/09/09در محل ميدان ونک ،خيابان ملصدرا ،خيابان شيخ بهایي شمالي ،ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهایي ،جنب بانک
رفاه ،درب شرقي دانشگاه الزهرا(س) ،مركز همایشهاي بين المللي دانشگاه الزهرا (س) ،سالن كنفرانس پروین اعتصامي 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 به1399/06/31
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 خدمات بيمه سپهر ایرانيان

1000000

% 0.05

شركت سرمایه گذاري اعتضاد غدیر

3000000

% 0.15

كارگزاري بورس بهگزین

4534020

% 0.23

شركت بيمه سينا

20000000

%1

سایر سهامداران

66618191

% 3.33

شركت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

75500000

% 3.78

شركت مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سينا

669950000

% 33.5

شركت گسترش صنعت نوین ایرانيان

696000000

% 34.8

جمع:

1536602211

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حسن پورعبدالهيان به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مصطفي شهریاري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي جهدي قراملکي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حجت اله انصاري به عنوان منشي مجمع

% 76.83

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

كارگزاري بورس به گزین 10101459751

اصلي

سرمایه گذاري اعتضاد غدیر 10102169938

اصلي

10102529006

اصلي

بيمه سينا

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف

حجت اله گودرزي  5579449097عضو هيئت مدیره
قاسمعلي جمالي

موظف/غير مدرك

موظف

 1219759211نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مصطفي شهریاري  0067808727عضو هيئت مدیره غير موظف

تحصيلي
دكتري
دكتري
كارشناسي ارشد

گسترش صنعت نوین ایرانيان 10320898341

اصلي

حجت اله انصاري 2491462702

مدیر عامل

موظف

دكتري

10340058917

اصلي

حسن پورعبدالهيان 0042380731

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

كارشناسي ارشد

مادر تخصصي مالي و
سرمایه گذاري سينا

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حجت اله انصاري

كد ملي
2491462702

مدرك تحصيلي
دكتري مالي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/06/31و 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:

مبلغ (م .ريال)

شرح

167,936

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

سود قابل تخصيص

167,936

انتقال به اندوخته قانوني

()8,397

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

159,539

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()100,000
59,539

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

84

سود نقدي هر سهم (ریال)

50
2,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي هشيار بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهمند بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد
جهان اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

18000000

20000000

0

1000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود؛
سایر مواردي كه مطابق مقررات در صلحيت مجمع عمومي عادي است.
حق حضور اعضاي مستقل در كميتههاي تخصصي ریسک و حسابرسي ،براي حضور حداقل یک جلسه در ماه مبلغ  20.000.000ریال تعيين شد ،آغاز فرآیند
پذیرش در بازار دوم فرابورس مورد تصویب مجمع قرار گرفت .كليه معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت موضوع بند  6گزارش حسابرس مستقل و
بازرس قانوني و یادداشتهاي توضيحي  19-1صورتهاي مالي با رعایت تشریفات قانوني مربوطه مورد تصویب و تنفيذ مجمع قرارگرفت.

