بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري607913 :

شركت :سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
كد صنعت569916 :

نماد :گوهران

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/11/08در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزشنبه مورخ  1398/11/19در محل تالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،واقع در تقاطع بزرگراه جلل آل احمد و شهيد چمران،زیر پل
نصر(گيشا) ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ساختمان الغدیر،طبقه اول،تالر الغدیر 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 به1398/09/30
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 مدیریت انرژي اميد تابان هور

1000

%0

صندوق سرمایه گذاري احتصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد

46244

%0

شركت چاپ و نشر سپه

200000

% 0.01

شركت سرمایه گذاري ساختماني سپه

200000

% 0.01

سرمایه گذاري مهر

600000

% 0.03

سرمایه گذاري سپه

700264

% 0.04

صندوق اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي كش

1635781

% 0.08

سایر سهامداران

3552332

% 0.18

مؤسسه رفاه و تأمين آتيه كاركنان بانک سپه

24050000

% 1.2

شركت گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد
جمع:

1822707038
1853692659

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

% 91.14
% 92.68

آقاي/خانم محمد جمالي حسن جاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم غزاله تيما به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سياوش وكيلي 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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

شركت گروه مدیریت
سرمایه گذاري اميد

183650

اصلي

محرم رزم جوئي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 1500981893عضو هيئت مدیره غير موظف

تحصيلي
دكترا

شركت سرمایه گذاري
ساختماني سپه

67840

اصلي

حميدرضا كردلوئي  0071450459نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكترا

مدیریت انرژي اميد تابان
هور

417373

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

شركت چاپ و نشر سپه

78484

اصلي

قدرت اله امام وردي 1060761491

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

دكترا

سرمایه گذاري مهر

267171

اصلي

سيد جعفر هاشمي  4269506776عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سياوش وكيلي

كد ملي
1582112010

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/09/1398و 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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,240,240

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

886,843
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

886,843

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()500,000
0

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

386,843

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
1,627,083

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,627,083

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()800,000

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

827,083

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

620

سود نقدي هر سهم (ریال)

400
2,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي هوشيار مميز بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهمند 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

13000000

15000000

2200

2200

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

حق حضور اعضاي كميته حسابرسي داخلي بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مبلغ  12.000.000ریال ناخالص تعيين گردید .حق الزحمه حسابرس و بازرس
قانوني مبلغ  660.000.000ریال خالص تعيين گردید.

