بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری906147 :

شركت :فروسيليسيم خمين
كد صنعت271065 :

نماد :فروسيل

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1400/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1401/04/02در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1401/04/12در محل خيابان امام خميني خيابان ساحلي شمالي سالن آمفي تئاتر بيت حضرت امام خميني (ره) 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 به1400/12/29
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

صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان

89255316

% 11.16

شركت سرمایه گذاري تجاري شستان

639375000

% 79.92

جمع:

728630316

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم افشار بازیار به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم غلمعلي موحدي اصل به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كمال زنگنه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فرامرز ربيعي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 91.08

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سرمایه گذاري تجاري
شستان

10103653560

اصلي

مرتضي استادعلي
مخمل باف

توسعه پتروشيمي نگين
مکران

10320790300

اصلي

حسن حمزه

سمت

عضو حقوقي
رئيس هيئت
مدیره

0032923821

 0050885103نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

غير موظف

كارشناسي

موظف

كارشناسي ارشد

مهندسي توسعه پترو فرآیند 10320854413
كرخه

اصلي

سيدمصطفي خدائي  1286640768عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد

سمت و سوي توسعه ایرانيان 10320644718

اصلي

جلل آزادي طينت  0053201302عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد

10103460290

اصلي

سرمایه گذاري مهرگان
تامين پارس

بشير صالح غفاري  0060410892عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسن حمزه

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

كد ملي
0050885103

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1400/12/29و 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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

2,319,382

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,571,112

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,571,112

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,414,400

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

156,712

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

2,476,094

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

2,476,094

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,624,000

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

852,094

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

2,899

سود نقدي هر سهم (ریال)

2,030

سرمایه

800,000

كارشناسي

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

سرمایه گذاري تجاري شستان

حقوقي

سهامي خاص

10103653560

اصلي

توسعه پتروشيمي نگين مکران

حقوقي

سهامي خاص

10320790300

اصلي

مهندسي توسعه پترو فرآیند كرخه

حقوقي

سهامي خاص

10320854413

اصلي

سمت و سوي توسعه ایرانيان

حقوقي

سهامي خاص

10320644718

اصلي

سرمایه گذاري مهرگان تامين پارس

حقوقي

سهامي خاص

10103460290

اصلي

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوین رسيدگي بازرس عليالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

12000000

17000000

4000

5000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
به منظور انجام مسئوليت هاي اجتماعي در منطقه خمين پرداخت مبلغ  5ميليارد ریال با صلحدید هيات مدیره مورد تصویب قرار گرفت

