بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری906362 :

شركت :پترو شيمي اصفهان
كد صنعت441108 :

نماد :شصفها

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 1401/04/01در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 14:00روزیکشنبه مورخ  1401/04/12در محل اصفهان ،كيلومتر  5بزرگراه آزادگان ،بلوار اختصاصي پتروشيمي اصفهان ،شركت پتروشيمي اصفهان
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 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

سایر سهامداران

1156891

% 0.39

شركت تجارت آذین نقش جهان

10874443

% 3.62

صندوق بازنشستگي كشوري

66793054

% 22.26

شركت پالیش نفت اصفهان

145168581

% 48.39

جمع:

223992969

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محسن قدیري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مهدي صرامي فروشاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدرضا دبيري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيدسجاد نوري زاده به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 74.66

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

 2451493577عضو هيئت مدیره غير موظف

تحصيلي

صندوق بازنشستگي كشوري 14002720542

اصلي

حسن نزهت

پالیش نفت اصفهان

10101874620

اصلي

محسن ایران زاد

 1291121986نایب رئيس هيئت
مدیره

صنایع پترو پالیشي
كيمياگران عصر مدرن

14009786197

اصلي

جهانگير زنگنه

 4819671057عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
مدیریت تحول
اداري

توسعه انرژي افق پارتاک 14009786883

اصلي

مهدي صرامي
فروشاني

 1141703297عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
حسابداري

خدمات صبا تجارت یاس 10320847790

اصلي

مرتضي ابراهيمي

غير موظف

كارشناسي
مهندسي شيمي

1199778591

رئيس هيئت
مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محسن ایران زاد

كد ملي
1291121986

مدرك تحصيلي
كارشناسي شيمي كاربردي

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:

كارشناسي
مهندسي صنایع
كارشناسي
شيمي كاربردي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,616,911

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

179,204
0

تعدیلت سنواتي

179,204

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

179,204

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
1,796,115

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
1,796,115

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

1,796,115

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

5,390

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

300,000

سرمایه

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هوشيار مميز 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

25000000

40000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره در كميته هاي تخصصي منطبق با دستورالعمل حاكميتي شركت(حداكثر عضویت دو كميته) به ازاي هر جلسه
مبلغ  15ميليون ریال تا سقف حداكثر دو جلسه در هر ماه به مبلغ  30ميليون ریال ناخالص مور تصویب قرار گرفت.

