
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1395/04/19 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزچهار شنبه مورخ 1395/04/30 در محل سالن همایشهاي بين المللي اتاق بازرگاني ، صنایع ، معادن و كشاورزي اصفهان به نشاني اصفهان 

فلکه فيض برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سهامي ذوب آهن اصفهانشركت:

271052ذوب

تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1394/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

290479شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1394/12/29

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

%349543010.44سایر سهامداران

%948980581.21شركت سرمایه گذاري سامان فرهنگيان  ) سهامي خاص(

%4396163215.59شركت سرمایه گذاري فرهنگيان )سهامي خاص(

%133762895217موسسه صندوق حمایت و بازنشستگي كاركنان فولد

%440630713656سازمان تأمين اجتماعي

80.24 6313404768 %جمع:

 آقاي/خانم بهروز خالق ویردي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عباس باباگل زاده به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم سعيد عبودي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم احمد صادقي 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/غير سمت

 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 

هامون شمال ) سهامي عام(

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي256038 ليسانس4432058897احمد صادقي

شركت سرمایه گذاري صبا 

تامين )سهامي عام(

نایب رئيس هيئت اصلي147960

مدیره

غير موظف دكتري1286504430محمود اسلميان

شركت سرمایه گذاري صدر 

تامين ) سهامي عام(

رئيس هيئت اصلي149934

مدیره

غير موظف ليسانس1582041326غلمرضا شافعي

موسسه صندوق حمایت و 

بازنشستگي كاركنان فولد

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي9511 فوق ليسانس1285853660محمد یاسر طيب نيا

شركت سرمایه گذاري 

فرهنگيان ) سهامي خاص(

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي93939 یاسر ضيایي شير 

كلیي

دكتري2161926081

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

ه- اعضای هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

ليسانس4432058897احمد صادقي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1394/12/29و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

صورت سود )زیان( با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:

و- تصميمات مجمع:

شرح
دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به درصد نسبت به

 صورتهای مالي حسابرسي شده

واقعي سال مالي 

منتهي 

به1394/12/29

)ميليون ريال(

-- سود )زیان( خالص

100 28,675,311 فروش خالص

)108( )30,981,995( بهاي تمام شده فروش

)8( )2,306,684( سود )زیان( ناخالص

)7( )2,002,400( هزینه هاي اداري, عمومي و فروش

)2( )605,350( سایر درآمدها )هزینه هاي( عملياتي

)9( )2,607,750( جمع هزینه ها

)17( )4,914,434( سود )زیان( عملياتي

)22( )6,324,825( هزینه هاي مالي

0 49,476 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي

)39( )11,189,783( سود )زیان( خالص عمليات در حال تداوم قبل از ما

0 0 ماليات بر درآمد

)39( )11,189,783( سود )زیان( خالص عمليات در حال تداوم

0 0 سود )زیان( عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي

)39( )11,189,783( سود )زیان( خالص

0 )625( سود )زیان( عملياتي هر سهم )ریال(

0 )1,422( سود )زیان( خالص عمليات در حال تداوم هر سهم 

0 )1,422( سود )زیان( خالص هر سهم )ریال(



27 7,868,406 سرمایه

مبلغ )م. ريال( شرح

)11,189,783(سود )زیان( خالص

19,773سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)1,764,844(تعدیلت سنواتي

0سود سهام مصوب مجمع سال قبل

0انتقال از حساب سود )زیان( انباشته به حساب سرمایه

0انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود )زیان( انباشته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)12,934,854(سود قابل تخصيص

0اندوخته قانوني

0سایر اندوخته ها

0سود سهام مصوب مجمع سال جاري

)12,934,854(سود )زیان( انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات 

0سود نقدي هر سهم )ریال(

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

 بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليشركت سرمایه گذاري هامون شمال ) سهامي عام( 256038 حقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري صبا تامين )سهامي عام( 147960 حقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري صدر تامين ) سهامي عام( 149934 حقوقي

اصليموسسه صندوق حمایت و بازنشستگي كاركنان فولد 9511 حقوقي

اصليشركت فراورده هاي نسوز ایران 10100592890 حقوقي

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي امجد تراز 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 - به صورت ناخالص )ميليون ریال(

10000000 9000000

0 0

به ازاي هر جلسه

هزینه هاي درمان بازنشستگان مشابه روال قبل پرداخت و به حساب بدهي موسسه صندوق حمایت و بازنشستگي كاركنان فولد منظور شود .

حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره براي حداكثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت مي باشد.

ساير موارد:


