
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1398/04/04 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت15:00 روزدوشنبه مورخ 1398/04/17 در محل اصفهان، فلکه فيض، سالن همایش هاي بين المللي اتاق بازرگاني،صنایع، معادن و كشاورزي اصفهان برگزار

 گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سهامي ذوب آهن اصفهانشركت:

271007ذوب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

561508شماره 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

%52932186038.61سایر سهامداران

%1060024042117.24شركت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان

%3440490946055.94سازمان تأمين اجتماعي

81.78 50298368484 %جمع:

 آقاي/خانم غلمرضا سليماني به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عبداله شير محمد پور گرجاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم تيرداد احمدي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم منصور یزدي زاده شترباني 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:

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

ه- اعضای هيئت  مديره :



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 صبا 

تامين )سهامي عام(

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي147960 ليسانس 4072188921محمد فاطميان

مهندسي 

متالوژي

شركت سرمایه گذاري صدر 

تامين ) سهامي عام(

رئيس هيئت اصلي149634

مدیره

غير موظف دكتري1284469271بهرام سبحاني

شركت فراورده هاي نسوز 

ایران

نایب رئيس هيئت اصلي16503

مدیره

موظف منصور یزدي زاده 

شترباني

ليسانس 0041343654

مهندسي صنایع

 توليد صنعتي

شركت پویش بازرگان ذوب 

آهن اصفهان

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي471597 ليسانس1261510585علي شکرریز

شركت توسعه معادن پارس 

تامين

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي332625 دكتري1285725220سيد ابوتراب فاضل

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

ليسانس0041343654منصور یزدي زاده شترباني

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

7,454,959سود )زیان( خالص

)20,275,534(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

)20,275,534(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

0سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)20,275,534(سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)12,820,575(سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)12,820,575(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)12,820,575(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

121سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

61,503,539سرمایه

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هشيار بهمند 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(

14000000 12000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

حق حضور جلسات براي اعضاي غير موظف هيأت مدیره براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 معادل مبلغ 14 ميليون ریال )بصورت ناخالص( به ازاي 

تشکيل حداقل یک جلسه و حداكثر تا دو جلسه در ماه جمعا معادل مبلغ 28 ميليون ریال تعيين گردید.

حق حضور اعضاي كميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 بشرط تشکيل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ 14 ميليون ریال )بصورت 

ناخالص( براي هرماه تعيين گردید.

ساير موارد:


