بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری563011 :

شركت :پتروشيمي خراسان
كد صنعت441132 :

نماد :خراسان(شخاس)

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 1398/03/01در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزچهار شنبه مورخ  1398/03/29در محل سالن آمفي تئاتر مجموعه فرهنگي ورزشي تلش به آدرس تهران -خيابان وليعصر -بالتر از خيابان جام
جم -نرسيده به چهارراه پارک وي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
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

2012655

% 0.11

سایر سهامداران

128043444

% 7.15

شركت سرمایه گذاري آتيه صبا

221336961

% 12.37

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

236958025

% 13.24

شركت پتروفرهنگ

340083280

% 19

شركت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

746512481

% 41.71

سازمان تامين اجتماعي

جمع:

1674946846

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم بهروز خالق ویردي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محب اله دولت زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم الياس رمضاني سراجاري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسين شفيعي به عنوان منشي مجمع

% 93.58

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

سازمان تامين اجتماعي

9432

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
حسين شفيعي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 1819012001عضو هيئت مدیره

موظف

تحصيلي
ليسانس

شركت پترو فرهنگ

8505

اصلي

محب اله دولت زاده  1466009454عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت سرمایه گذاري آتيه
صبا

272718

اصلي

رسول طاعتي

 4320660161عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت گسترش نفت و گاز
پارسيان

0302496

اصلي

فریبرز كریمائي

 2669229719نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس

شركت سرمایه گذاري نفت و
گاز و پتروشيمي تامين

0214880

اصلي

علي محقر

0681675578

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسين شفيعي

كد ملي
1819012001

مدرك تحصيلي
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

5,589,480

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

2,646,410

تعدیلت سنواتي

()61,828

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

2,584,582

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()2,505,876
0

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

78,706

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
5,668,186

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

5,668,186

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()4,832,762
835,424

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

3,123

سود نقدي هر سهم (ریال)

2,700
1,789,912

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

سازمان تامين اجتماعي

حقوقي

سهامي خاص

9432

اصلي

شركت پترو فرهنگ

حقوقي

سهامي خاص

8505

اصلي

شركت سرمایه گذاري آتيه صبا

حقوقي

سهامي خاص

272718

اصلي

شركت گسترش نفت و گاز پارسيان

حقوقي

سهامي عام

0302496

اصلي

شركت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

حقوقي

سهامي عام

0214880

اصلي

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)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

14500000

18000000

3500

3500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

 -1حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به  ،1398/12/29به شرط تشکيل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ  14،000،000ریال(
ناخالص) براي هر ماه تعيين گردید -2 .حق الزحمه عضو غيرموظف كميته فروش ارز براي سال مالي منتهي به  ،1398/12/29به شرط تشکيل حداقل یک

