بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري512275 :

شركت :سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
كد صنعت659905 :

نماد :وتوصا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/06/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1397/11/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1397/11/14در محل مركز اموزشي،فرهنگي ،رفاهي آموزش و پرورش منطقه  ( 3خانه معلم ) واقع در تهران خيابان ولي عصر (
عج)بالتر از ميرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه  3برگزار 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 به1397/06/31
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 دانا تجارت آرتا

5001000

% 0.26

صندوق سرمایه گذاري فيروزه موفقيت

16000000

% 0.84

توركوایز تریدینگ ليميتد

30000000

% 1.58

تركویزپارتنرز ليميتد

66000000

% 3.47

شركت تور كوایز گروپ ليميتد

70000000

% 3.68

سایر

116123466

% 6.11

شركت سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه(بامسئوليت محدود)

410000000

% 21.58

سرمایه گذاري سهام عدالت به نمایندگي  30شركت سرمایه گذاري

443799315

% 23.36

جمع:

1156923781

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم رامين ربيعي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عليرضا محرمخاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم اميرتقي خان تجریشي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم شروین شهریاري به عنوان منشي مجمع

% 60.89

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

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 1239817681عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت پرشيا جاوید پویا(
بامسئوليت محدود)

356720

اصلي

حسين سليمي

شركت سرمایه گذاري پارس
پليکان فيروز(بامسئوليت
محدود)

267318

اصلي

روزبه پيروز

0452811155

دانا تجارت آرتا

433123

اصلي

رامين ربيعي

 0064432981عضو هيئت مدیره

شركت سرمایه گذاري استان
آزربایجان شرقي

20296

اصلي

رضا محمد دوست  0049699891نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

شركت سرمایه گذاري استان
آزربایجان غربي

8286

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

رئيس هيئت
مدیره

نام مدير عامل
رضا مرادي علي عربي

موظف

موظف

فوق ليسانس

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 31/06/1397و 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:

فوق ليسانس
فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
1283531860

تحصيلي

ليسانس
دكترا

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,630,484

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

566,618
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

566,618

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()171,000
0

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

395,618

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

2,026,102

انتقال به اندوخته قانوني

()15,875

انتقال به سایر اندوختهها

()855,286

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,154,941

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()209,000

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

945,941

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

858

سود نقدي هر سهم (ریال)

110
1,900,000

سرمایه

موسسه حسابرسي بهراد مشار 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:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

9900000

12000000

2500

3500

ساير موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به مبلغ  1.000ميليون ریال به تصویب مجمع رسيد .

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

