بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری734564 :

شركت :مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان
كد صنعت014101 :

نماد :زماهان

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/09/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1400/01/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 11:00روزچهار شنبه مورخ  1400/01/18در محل تهران  -ميدان توحيد ،خيابان پرچم  ،تقاطع رودكي شمالي و پرچم  ،پلک  53برگزار 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 به1399/09/30
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 گروه سرمایه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر

1130

%0

سازمان اقتصادي كوثر

1130

%0

شركت مرغک

1130

%0

شركت مرغ مادر دیزباد

1130

%0

شركت سرمایه گذاري كشاورزي كوثر
جمع:

944611792
944616312

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد حسين شهسوار به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عبدالرحمان كوچکي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن رحيمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم رحمن محمدي به عنوان منشي مجمع

% 236.15
% 236.15

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
سازمان اقتصادي كوثر

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

14006852814

اصلي

محمدحسن مجتهدي  0046614745عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

سرمایه گذاري كشاورزي 10100931903
كوثر

اصلي

رحمن محمدي

 0051595710نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري

گروه سرمایه گذاري عمران 10101202346
و ساختمان معين كوثر

اصلي

هادي ثامتي

 0452531799عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي

مرغک

10100156321

اصلي

بهراد زندیه

 1600959441عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

مرغ مادر دیز باد

10380293780

اصلي

سيدجواد مير

غير موظف

دكتري

0040635694

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
رحمن محمدي

كد ملي
0051595710

مدرك تحصيلي
دكتري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/09/30و 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

()58,162

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
()58,162

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()58,162

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()58,162

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()51

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,130,000

سرمایه

موسسه حسابرسي مفيد راهبر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر 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

9000000

15000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

با عنایت به عملکرد شركت ،مجمع پاداشي براي هيات مدیره در نظر نگرفته است .
كليه معاملت مشمول مفاد ماده  129قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .

