
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1399/04/15 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت15:00 روزپنج شنبه مورخ 1399/04/19 در محل كيلومتر 45 جاده اصفهان شهركرد كارخانه ذوب آهن اصفهان سالن تشریفات روابط عمومي 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 1398/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

654549شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1398/12/29

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

%1660595540.27سایر سهامداران

%1061217214817.25شركت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان

%3440490946055.94سازمان تأمين اجتماعي

73.46 45183141162 %جمع:

 آقاي/خانم سعيد عبودي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم حمزه وكيلي 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(

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي147960 محمد زارع پور 

اشکذري

فوق ليسانس4432225610

شركت سرمایه گذاري صدر 

تامين ) سهامي عام(

رئيس هيئت اصلي149634

مدیره

غير موظف دكتري3050154942علي احمدیان

شركت فراورده هاي نسوز 

ایران

نایب رئيس هيئت اصلي16503

مدیره

موظف منصور یزدي زاده 

شترباني

ليسانس0041343654

شركت پویش بازرگان ذوب 

آهن اصفهان

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي471597 دكتري0081827547احسان دشتيانه

شركت توسعه معادن پارس 

تامين

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي332625 فوق ليسانس1170607918بابک بيگي

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

ليسانس0041343654منصور یزدي زاده شترباني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  29/12/1398و 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

7,531,131سود )زیان( خالص

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

0تعدیلت سنواتي

)12,820,575(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

0سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)12,820,575(سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)5,289,444(سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)5,289,444(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)5,289,444(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

122سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

61,503,539سرمایه

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 صبا تامين )سهامي عام( 147960 سهامي عامحقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري صدر تامين ) سهامي عام( 149634 سهامي عامحقوقي

اصليشركت فراورده هاي نسوز ایران 16503 سهامي عامحقوقي

اصليشركت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان 471597 سهامي خاصحقوقي

اصليشركت توسعه معادن پارس تامين 332625 سهامي خاصحقوقي

موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

دنياي اقتصاد

صمت

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(

16800000 14000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص



معاملت مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت.

ساير موارد:


