
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1398/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

راسس ساعت15:00 روزسه شنبه مورخ 1398/02/24 در محل هتل هما واقع در تهران خيابان وليعصر)عج( خيابان شهيد خدامي شماره 51 )سالن مروارید( برگزار 

گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

صنايع لستيکي سهندشركت:

251901پسهند

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1397/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

536533شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1397/12/29

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

%10000هامون كيش

%38933491.11سایر سهامداران

%263852507.54سرمایه گذاري پتروشيمي

%4436625012.68سرمایه گذاري توسعه صنعت شيميایي

%6367842818.19گسترش تجارت هامون

%14180706040.52كربن ایران

80.04 280131337 %جمع:

 آقاي/خانم محمدعلي ترحمي اميري به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم ایمان فروزان مهر به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم سليمان سلطاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم داود رحماني به عنوان منشي مجمع 

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

د- اعضای 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

شركت سرمایه گذاري صنایع 

پتروشيمي

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي89245 فوق ليسانس0063860473محمد نيکو بخت

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي129631شركت كربن ایران فوق ليسانس4569464841ابوالفضل شهرامي

رئيس هيئت اصلي1612سرمایه گذاري هامون كيش

مدیره

غير موظف فوق ليسانس0062904817نيما مومني زاده

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي217879گسترش تجارت هامون

سرمایه گذاري توسعه صنعت 

شيميایي

نایب رئيس هيئت اصلي219357

مدیره

موظف فوق ليسانس2180067127داود رحماني

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

ه- اعضای هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

فوق ليسانس2180067127داود رحماني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  29/12/1397و 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

76,836سود )زیان( خالص

163,651سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)7,988(تعدیلت سنواتي

155,663سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)14,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

141,663سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

218,499سود قابل تخصيص

)3,842(انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

214,657سود )زیان( انباشته پایان دوره

)70,000(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

144,657سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

220سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

200سود نقدي هر سهم )ریال(

350,000سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش )حسابداران رسمي( به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازرس 

علي البدل انتخاب گردید. 

دنياي اقتصاد

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

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاری - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

12000000 10000000

0 420

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص


