بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري425921 :

شركت :سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
كد صنعت659908 :

نماد :وصنا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 10:38:03 1396/12/03در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:30روزدوشنبه مورخ  1396/12/14در محل تهران ،خيابان شيخ بهایي جنوبي ،شهرک والفجر ،خيابان ایرانشناسي ،خيابان نهم ،پلک  6برگزار
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 به1396/09/30
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

سایر

33231225

% 2.13

صندوق بازنشستگي كشوري

437872768

% 28.07

شركت توسعه صنایع بهشهر

896985277

% 57.5

1368089270

% 87.7

جمع:

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم اسامه آیت اللهي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم امير شفيعي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدنادر خمجاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احسان وحيدي فرد به عنوان منشي مجمع
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

به پخش

15137

اصلي

سرمایه گذاري ساختمان
گروه صنایع بهشهرتهران

122764

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف

احسان وحيدي فرد  0071546979نایب رئيس هيئت
مدیره
محمد صدرائي

موظف/غير مدرك

موظف

تحصيلي
كارشناسي ارشد

 0075291304عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

صندوق بازنشستگي كشوري

25819

اصلي

سيد مهدي آستاني  0044282052عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

غير موظف

دكتري

رئيس هيئت
مدیره

توسعه صنایع بهشهر

14393

اصلي

احمد پویان فر

2939788601

شركت سرمایه گذاري آتيه
صبا

272718

اصلي

طاهره ملیي

 0079875300عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
احسان وحيدي فرد

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

كد ملي
0071546979

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/09/30و 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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

173,492

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

495,394

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

495,394

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()234,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()6,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

255,394

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

428,886

انتقال به اندوخته قانوني

()8,675

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

420,211

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()156,000

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

264,211

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

111

سود نقدي هر سهم (ریال)

100

سرمایه

1,560,000

كارشناسي

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

به پخش

حقوقي

15137

اصلي

سرمایه گذاري ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران

حقوقي

122764

اصلي

صندوق بازنشستگي كشوري

حقوقي

25819

اصلي

توسعه صنایع بهشهر

حقوقي

14393

اصلي

شركت سرمایه گذاري آتيه صبا

حقوقي

272718

اصلي

موسسه حسابرسي رازدار بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي فریوران راهبرد 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:
سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

7500000

9000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

1800

1800

به صورت ناخالص

