بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري471427 :

شركت :سرمايه گذاري اعتبار ايران
كد صنعت659914 :

نماد :واعتبار(خعتبار)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/04/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 09:26:06 1396/08/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزسه شنبه مورخ  1396/08/30در محل مركز آموزشي فرهنگي رفاهي اموزش و پرورش منطقه  ( 3خانه معلم ) واقع در تهران خيابان ولي
عصر  -بالتر از ميرداماد  -جنب آموزش و پروش منطقه  3برگزار 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 به1396/04/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران
آتيه اميد توسعه

تعداد سهام
2000

درصد
%0

سرمایه گذاري پایا تدبير پارسا

2000000

% 0.25

طراحان توسعه آرمان اندیش

40000000

%5

سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران

516000000

% 64.5

جمع:

558002000

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم شروین شهریاري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رامين ربيعي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد حسام الدین عبادي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجتبي احمدي به عنوان منشي مجمع

% 69.75

ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده

سمت

حقوقي

عضو حقوقي

سرمایه گذاري توسعه
صنعتي ایران

126857

اصلي

بابک پيروز

 0050753444عضو هيئت مدیره

موظف/غير مدرك
موظف
موظف

تحصيلي
فوق ليسانس

توسعه صنعتي فرآور نمک

161753

اصلي

حسين سليمي

 1239817681نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس

طراحان توسعه آرمان اندیش

434973

اصلي

ژوبين علقبند

 0055186564عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

توسعه صنایع داده پرداري
خاورميانه

237500

اصلي

سيد حسام الدین
عبادي

 0053040971عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

آتيه اميد توسعه

403147

اصلي

رامين ربيعي

0064432981

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
بابک پيروز

كد ملي
0050753444

مدرك تحصيلي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/04/31و 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:

فوق ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

132,441

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

260,638

تعدیلت سنواتي

()3,204

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

257,434

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()200,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

57,434

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

189,875

انتقال به اندوخته قانوني

()6,720

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

183,155

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()80,000

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

103,155

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

166

سود نقدي هر سهم (ریال)

100
800,000

سرمایه

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

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران

حقوقي

126857

اصلي

طراحان توسعه آرمان اندیش

حقوقي

434973

اصلي

توسعه صنایع داده پرداري خاورميانه

حقوقي

237500

اصلي

آتيه اميد توسعه

حقوقي

403147

اصلي

سرمایه گذاري پایا تدبير پارسا

حقوقي

419859

اصلي

موسسه حسابرسي آزمودگان بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهمند بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

7000000

7500000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

400

200

به صورت ناخالص

