
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1398/11/16 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزیکشنبه مورخ 1398/11/27 در محل تهران،ميدان ونک،خيابان ملصدرا،خيابان شيخ بهائي،ميدان شيخ بهائي،كوچه دانشگاه الزهرا،دانشگاه 

الزهرا)درب شرقي(،مركز همایشهاي بين المللي الزهرا)سالن نور( برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري توسعه مليشركت:

569920وتوسم

تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1398/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

608576شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1398/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%15000توسعه نيروگاههاي وانرژي برق

%15000مدیریت توسعه نگاه پویا

%100000000.22سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار

%100768530.22سایراشخاص حقيقي

%156000000.35شركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سيمان

%325268860.72سایراشخاص حقوقي

%120012498026.67بانک ملي ایران

%282405731362.76سرمایه گذاري گروه توسعه ملي

90.94 4092389032 %جمع:

 آقاي/خانم سعيد خدامرادي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عباس مالمير به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم علي حسين زاده گوهري به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم علي مهدوي پارسا به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضاي هيئت رئيسه:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

سرمایه گذاري گروه توسعه 

ملي )سرمایه گذاري بانک 

ملي ایران(

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي89584 دكتري2002736979محمد عليزاده اصل

سرمایه گذاري مدیریت 

سرمایه مدار

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي9229 دكتري0919961207علي مهدوي پارسا

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي318437مدیریت توسعه نگاه پویا علي حسين زاده 

گوهري

كارشناسي ارشد0060991313

رئيس هيئت اصلي60بانک ملي ایران

مدیره

غير موظف دكتري0793799740علي ابراهيم نژاد

شركت سرمایه گذاري و 

توسعه صنایع سيمان

نایب رئيس هيئت اصلي10102593454

مدیره

موظف كارشناسي ارشد0062249533حسين قاسمي

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

دكتري0919961207علي مهدوي پارسا

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  30/09/1398و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:



مبلغ )م. ريال( شرح

4,469,717سود )زیان( خالص

2,573,849سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

2,573,849سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)2,430,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

143,849سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

4,613,566سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

4,613,566سود )زیان( انباشته پایان دوره

)4,162,500(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

451,066سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

993سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

925سود نقدي هر سهم )ریال(

4,500,000سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

سرمایه گذاري گروه توسعه ملي )سرمایه گذاري 

بانک ملي ایران(

اصلي 89584 سهامي عامحقوقي

اصليسرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار 9229 سهامي عامحقوقي

اصليمدیریت توسعه نگاه پویا 318437 سهامي خاصحقوقي

اصليبانک ملي ایران 60 سهامي عامحقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سيمان 10102593454 سهامي عامحقوقي

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

روزنامه  يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاري - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

18000000 15000000

4200 4200

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص



ساير موارد:


