
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1399/12/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

راسس ساعت10:00 روزپنج شنبه مورخ 1399/12/14 در محل خيابان وليعصر، بالتر از ميدان ونک، خيابان خدامي، پلک 89 برگزار گردید و  در خصوص دستور 

جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري توسعه مليشركت:

569920وتوسم

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1399/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

723591شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1399/09/30

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

%10000سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار

%15000توسعه نيروگاههاي وانرژي برق

%15000مدیریت توسعه نگاه پویا

%264952960.59سایراشخاص حقوقي

%388010000.86شركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سيمان

%120348588826.74بانک ملي ایران

%266565031559.24سرمایه گذاري گروه توسعه ملي

87.43 3934436499 %جمع:

 آقاي/خانم عباس بابا گل زاده كشتلي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم بيژن نصرتي برندق به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم فرزاد طالبي كوهستاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم حسين علقه مندان 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

رئيس هيئت اصلي10101339590

مدیره

غير موظف دكتري0793799740علي ابراهيم نژاد

سرمایه گذاري مدیریت 

سرمایه مدار

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10100401610 كارشناسي ارشد0058359036حسين علقه مندان

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10103544384مدیریت توسعه نگاه پویا كارشناسي0451154150علي رضا كدیور

نایب رئيس هيئت اصلي10861677542بانک ملي

مدیره

غير موظف دكتري0056184948فرهاد رمضان

سرمایه گذاري و توسعه 

صنایع سيمان

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10102593454 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

كارشناسي ارشد0058359036حسين علقه مندان

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1399/09/30و 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

13,918,606سود )زیان( خالص

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

0تعدیلت سنواتي

4,613,566سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

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

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

451,066سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

14,369,672سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

14,369,672سود )زیان( انباشته پایان دوره

)10,125,000(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

4,244,672سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

3,093سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

2,250سود نقدي هر سهم )ریال(

4,500,000سرمایه

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

دنياي اقتصاد

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(

29000000 18000000

3000 4200

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص


