بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري589407 :

شركت :سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
كد صنعت701009 :

نماد :وثخوز

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/06/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/08/28در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 11:00روزیکشنبه مورخ  1398/09/10در محل امانيه خيابان دز شرقي پلک  103برگزار 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 به1398/06/31
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 ساره هاي نوین كرت

5000

% 0.01

شركت پشتيبان ایجاد ساختمان

5833

% 0.01

شركت ساختمان و توسعه فن آوري

24843

% 0.04

سایر اشخاص حقيقي و حقوقي

269127

% 0.38

شركت سرمایه گذاري ساختمان نوین

2911942

% 4.16

شركت سرمایه گذاري ساختمان ایران

32128031

% 45.9

جمع:

35344776

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم فرامرز رساپور به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عباس هلكوئي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد غلمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم رحيم خدابخشي به عنوان منشي مجمع

% 50.49

ه -اعضاي 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

ساختمان نوین

226900

اصلي

فرامرز رساپور

 0041091272عضو هيئت مدیره غير موظف

پشتيبان ایجاد ساختمان

219202

اصلي

فرهاد روز خوش

 1861044607عضو هيئت مدیره غير موظف

سرمایه گذاري ساختمان
ایران

122539

اصلي

ساختمان و توسعه فن آوري

247096

اصلي

فرج اله خبير

سازه هاي نوین كرت

10102886910

اصلي

عباس هلكوئي

امير حسين احمد زاده 2753440050
نامدار

رئيس هيئت
مدیره

 4519404312عضو هيئت مدیره

غير موظف

-

موظف

ليسأنس

 1753994381نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
فرج اله خبير

كد ملي
4519404312

مدرك تحصيلي
ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 31/06/1398و 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:

تحصيلي

ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

26,513

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

18,066
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

18,066

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,400
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

16,666

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

43,179

انتقال به اندوخته قانوني

()1,195

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

41,984

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()2,660

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

39,324

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

379

سود نقدي هر سهم (ریال)

38
70,000

سرمایه

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

ساختمان نوین

حقوقي

سهامي عام

226900

اصلي

پشتيبان ایجاد ساختمان

حقوقي

سهامي خاص

219202

اصلي

سرمایه گذاري ساختمان ایران

حقوقي

سهامي عام

122539

اصلي

ساختمان و توسعه فن آوري

حقوقي

سهامي خاص

247096

اصلي

سازه هاي نوین كرت

حقوقي

سهامي عام

10102886910

اصلي

موسسه حسابرسي آتيه اندیش نمودگر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگير بازرس عليالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

14000000

14000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه

0

70000000

به صورت ناخالص

توضيحات

روزنامه محلي نور خوزستان علوه بر روزنامه اطلعات بعنوان روزنامه هاي درج آگهي هاي شركت انتخاب گردید.

