بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری557899 :

شركت :پاليش نفت بندرعباس
كد صنعت230803 :

نماد :شبندر

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 1398/04/18در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ  1398/04/30در محل بندرعباس جاده تازیان ،شهرک مروارید ،سالن سينماي فرهنگ سراي غدیر 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 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

6752723

% 0.05

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)

2103087537

% 15.24

شركت ملي پالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران

2760000000

% 20

شركت كارگزاري سهام عدالت

2760000000

% 20

بانک رفاه كارگران

4635599740

% 33.59

سایر سهامداران

جمع:

12265440000

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدحسين ملکي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم جواد بهشتي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم قاسم منظري توكلي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم هاشم نامور به عنوان منشي مجمع

% 88.88

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

شركت ملي پالیش و پخش
فرآورده هاي نفتي ایران

89152

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
جواد بهشتي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 0055429424عضو هيئت مدیره غير موظف

تحصيلي
مهندسي شيمي

شركت گسترش نفت و گاز
پارسيان

302496

اصلي

فروغ رحيمي موگوئي  1285072308عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتراي
حسابداري

شركت توسعه فن آوري رفاه
پردیس

407382

اصلي

محمدحسين ملکي  0047178752عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناس
حسابداري

شركت خدمات گستر رفاه
پردیس

407384

اصلي

هاشم نامور

شركت سرمایه گذاري سهام
عدالت استان اصفهان

36980

اصلي

محمد صادقي

 2292899418نایب رئيس هيئت
مدیره
3420159218

رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي
ارشدمهندسي
صنایع

غير موظف

دكتراي حقوق
اقتصادي
تطبيقي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
هاشم نامور

كد ملي
2292899418

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد مهندسي صنایع

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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

35,087,829

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

7,697,716

تعدیلت سنواتي

()871,180

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

6,826,536

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()7,590,000
0

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

()763,464

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
34,324,365

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

()10,526,348

سود (زیان) انباشته پایان دوره

23,798,017

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()23,460,000
338,017

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

2,543

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,700
13,800,000

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي تدوین و همکاران 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

27500000

4000

6000

ساير موارد:

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

