
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1397/10/19 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي به طور 

 فوق العاده راسس ساعت14:00 روزیکشنبه مورخ 1397/10/30 در محل سالن همایش هاي بين المللي هتل المپيک ، واقع در تهران، جنب درب غربي استادیوم 

آزادي،هتل المپيک برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

بانک ديشركت:

651952دي)وبدي(

تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1396/12/29

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

510839شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1396/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%20830000.03موسسه اندوخته شاهد

%32500000.05شركت پشتيباني آتيه سازان دي)سهامي خاص(

%400000000.63شركت سرمایه گذاري بوعلي)سهامي عام(

%1280000002گروه نوردنوشهر

%1470240002.3سازمان اقتصادي كوثر

%2825117764.41شركت آتيه سازان دي

)BBB(5341626758.35صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني گرو هدي%

%358976000056.09سایر سهامداران

73.86 4726791451 %جمع:

 آقاي/خانم رضا سهم دیني به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم محمود تبریزي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم داریوش بذري به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم اردشير فریدوني به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضاي هيئت رئيسه:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

رئيس هيئت اصلي0421333618رضا سهم دیني

مدیره

غير موظف

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي1533829330حسنعلي قنبري ممان

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي4198539545اكبر پورمظاهري

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي0044232993علي فتحعلي

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي1639569235محمدرضا قرباني

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

ليسانس1639569235محمدرضا قرباني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  29/12/1396و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:



مبلغ )م. ريال( شرح

)30,888,562(سود )زیان( خالص

)12,812,183(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

)12,812,183(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

0سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)12,812,183(سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)43,700,745(سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)43,700,745(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)43,700,745(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

)4,826(سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

6,400,000سرمایه

موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

دنياي اقتصاد

روزنامه  يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاري - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

9000000 7000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

تعيين حق الزحمه و جبران خدمات اعضاي هيات مدیره بانک)اجرایي و غير اجرایي(:حقوق اعضاي هيأت مدیره معادل ضوابط ابلغي دولت ج.ا.ا از جمله 

ضوابط ابلغي وزارت امور اقتصادي و دارایي براي سال مالي منتهي به1397/12/29 مورد تایيد مجمع قرارگرفت.

تصميم گيري در خصوص معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت:معاملت انجام شده توسط هيئت مدیره موضوع ماده 129 لیحه قانوني اصلح 

قسمتي از قانون تجارت توسط مجمع عمومي مورد تایيد و تصویب قرار گرفت.

ساير موارد:


