بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري444234 :

شركت :سرمايه گذاري سبحان
كد صنعت659942 :

نماد :وسبحان

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/10/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 17:18:37 1397/02/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1397/02/29در محل مركز آموزشي فرهنگي رفاهي آموزش و پرورش منطقه ( 3خانه معلم) واقع در تهران،خيابان ولي عصر
بالتر از ميرداماد جنب آموزش وپرورش منطقه  3برگزار 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 به1396/10/30
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 سرمایه گذاري عمران سبحان (سهامي عام)

18276961

% 1.41

شركت سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران

118089902

% 9.08

شركت سرمایه گذاري پایا تدبير پارسا

1068390899

% 82.18

جمع:

1204757762

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم سيد حسام الدین عبادي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم شروین شهریاري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي فرقاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سهراب گلپور به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 92.67

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سازمان اقتصادي كوثر

14000180969

اصلي

سرمایه گذاري كشاورزي
كوثر

47991

اصلي

علي رضا قدرتي

سرمایه گذاري توسعه صنایع
ومعادن كوثر

65878

اصلي

ایرج پرهيزكار

خدمات بازرگاني تحفه

47365

اصلي

سرمایه گذاري عمران
سبحان

10102836862

اصلي

سمت

عضو حقوقي

آقاي بهرام فيضي 4170335678
پور

موظف/غير مدرك
موظف
موظف

كارشناسي ارشد

 0065360151نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري

 2390924115عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

آقاي محمد هادي  2572538733عضو هيئت مدیره
بناكار

موظف

كارشناسي ارشد

بهزاد مشعلي

رئيس هيئت
مدیره

 4189615307عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي رضا قدرتي

تحصيلي

كد ملي
0065360151

مدرك تحصيلي
دكتري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/10/30و 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:

دكتري

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

486,721

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

328,463
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

328,463

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()234,000
0

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

94,463

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

581,184

انتقال به اندوخته قانوني

()19,899

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

561,285

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()390,000

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

171,285

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

374

سود نقدي هر سهم (ریال)

300
1,300,000

سرمایه

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

شركت سرمایه گذاري پایا تدبير پارسا

حقوقي

سهامي خاص

10320719850

اصلي

شركت سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران

حقوقي

سهامي عام

10101702561

اصلي

شركت توسعه صنعتي فرآور نمک (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

10102043830

اصلي

شركت آتيه اميد توسعه (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

10320544118

اصلي

شركت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

10320850560

اصلي

موسسه حسابرسي بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

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

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

7000000

5000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

1000

1000

به صورت ناخالص

پرداخت پاداش هيات مدیره ناخالص به اشخاص حقيقي با رعایت تبصره  1ماده  241قانون تجارت مي باشد .موسسه حسابرسي بهمند با دستمزد  500ميليون
ریال انتخاب گردید.ضمنا مجمع به هيات مدیره تکليف نمود تا نسبت به رعایت الزامات بورسي در خصوص افشاي به موقع اطلعات اقدام نماید.

