بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری554174 :

شركت :فرابورس ايران
كد صنعت671201 :

نماد :فرابورس

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 1398/04/05در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ  1398/04/16در محل سالن نور مركز همایش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا(س) واقع در تهران ،ميدان شيخ بهائئي ،كوچه
دانشگاه الزهرا ،درب شرقي دانشگاه الزهرا 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

شركت سرمایه گذاري پارس آریان

15000000

% 1.5

كارگزاري بانک كشاورزي

15790262

% 1.58

شركت گروه مالي پارسيان

24994999

% 2.5

شركت مدیریت فناوري بورس

25000000

% 2.5

شركت سرمایه گذاري صبا تامين(سهامي عام)

30000000

%3

اشخاص حقيقي

31803115

% 3.18

مدیریت سرمایه گذاري اميد

45001250

% 4.5

گروه مالي ملت(سهامي عام)

52212055

% 5.22

سایر اشخاص حقوقي

159233260

% 15.92

شركت بورس اوراق بهادار

200000000

% 20

جمع:

599034941

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 59.9

آقاي/خانم محمدحسن ابراهيمي سرو عليا به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عليرضا عسکري ماراني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي علي زاده گياشي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ابوالفضل متين به عنوان منشي مجمع
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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

شركت بورس اوراق بهادار
تهران

286502

اصلي

علي صحرائي

 6229768879عضو هيئت مدیره غير موظف

DDD

مركز مالي ایران

325339

اصلي

احمد پویانفر

 2939788601عضو هيئت مدیره غير موظف

دكترا

شركت سپرده گذاري مركزي
و تسویه وجوه

262549

اصلي

علي نقوي

 2992650048عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت گروه مالي ملت(
سهامي عام)

239406

اصلي

محمد جواد سليمي  1290441871عضو هيئت مدیره غير موظف

دكترا

گروه مدیریت سرمایه گذاري
اميد

183650

اصلي

سيد ابراهيم عنایت  2529617384عضو هيئت مدیره غير موظف

دكترا

شركت كارگزاري بانک ملي
ایران

199942

اصلي

غير موظف

دكترا

شركت گروه مالي پارسيان

453923

اصلي

محمد حسن ابراهيمي 4449873882
سروعليا

رئيس هيئت
مدیره

علي تيموري شندي  1728157943نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
امير هاموني

كد ملي
0651900379

مدرك تحصيلي
فوق 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:

فوق ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

577,912

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

283,045
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

283,045

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()105,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()160,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

18,045

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

595,957

انتقال به اندوخته قانوني

()28,896

انتقال به سایر اندوختهها

()115,582

سود (زیان) انباشته پایان دوره

451,479

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()120,000

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

331,479

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

578

سود نقدي هر سهم (ریال)

120
1,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهمند 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

30000000

1960

2600

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

