بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری543915 :

شركت :مجتمع فولد خراسان
كد صنعت271020 :

نماد :فخاس

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/02/24در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:30روزپنج شنبه مورخ  1398/03/09در محل مشهد  -بزرگراه شهيد كلنتري جنب پارک صدا و سيما هتل پردیسان برگزار 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 به1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سایر سهامداران

143248437

% 1.59

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگي كاركنان فولد

1199564412

% 13.33

شركت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

2936185998

% 32.62

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشایر

4626437991

% 51.4

جمع:

8905436838

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مسعود هنر دوست به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مرتضي علي اكبري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم طاهر ابراهيم زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد حسين احمدي سليماني به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 98.95

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

شركت سرمایه گذاري
توسعه معادن و فلزات

119869

اصلي

موسسه صندوق بيمه
اجتماعي روستائيان و عشایر

18135

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

سيدعبدالحميدثمره  2992028991عضو هيئت مدیره غير موظف
هاشمي شجره
سيد حسين احمدي  6449116072عضو هيئت مدیره
سليماني

موظف

تحصيلي
فوق ليسانس
فوق ليسانس

موسسه صندوق حمایت و
بازنشستگي كاركنان فولد

9511

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس

شركت ارزش آفرینان صبا

208567

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت سرمایه گذاري
ارشک

239306

اصلي

غير موظف

فوق ليسانس

محمد رضا یرمو
شمس آبادي

رئيس هيئت
مدیره

2001536704

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيد حسين احمدي سليماني

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

كد ملي
6449116072

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

4,242,853

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,745,861

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,745,861

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,480,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

265,861

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

4,508,714

انتقال به اندوخته قانوني

()212,143

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

4,296,571

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()3,600,000

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

696,571

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

471

سود نقدي هر سهم (ریال)

400

سرمایه

9,000,000

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

شركت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

حقوقي

سهامي عام

119869

اصلي

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشایر

حقوقي

موسسه غير تجاري

18135

اصلي

شركت ارزش آفرینان صبا

حقوقي

سهامي خاص

208567

اصلي

شركت سرمایه گذاري ارشک

حقوقي

سهامي عام

239306

اصلي

شركت توسعه معدني و صنعتي صبا نور

حقوقي

سهامي عام

10101726150

اصلي

موسسه حسابرسي هشيار بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد
خراسان

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

16666667

22000000

3333

4000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

