بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری419028 :

شركت :ليزينگ صنعت و معدن
كد صنعت659102 :

نماد :ولصنم

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/09/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 12:36:12 1396/11/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1396/11/28در محل تهران ،بزرگراه حقاني ،تقاطع همت ،مركز همایش هاي هتل بزرگ ارم برگزار گردید و در خصوص
دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1396/09/30
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

تعداد سهام

درصد

4000000

% 0.2

شركت نوآوران مدیریت سبا

104854402

% 5.24

شركت سرمایه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )

222188366

% 11.11

شركت سرمایه گذاري صنعت و معدن

291420967

% 14.57

شركت سرمایه گذاري صنایع شيميایي ایران

352593673

% 17.63

بانک صنعت و معدن

866507772

% 43.33

سایر

جمع:

1841565180

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم ابوالفضل نجارزاده به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا رفيعا به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم امان اله اسمعيلي آفتابدري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا اسدپور كفاش به عنوان منشي مجمع

% 92.08

ه -اعضای 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
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

بانک صنعت ومعدن

38705

اصلي

سيدعنایت اله هاشمي  2549741668عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري آتيه
دماوند

185658

اصلي

محمد علي رازاني
نظام العلمائي

 4131844532عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت سرمایه گذاري
صنعت و معدن

49352

اصلي

حسن رضوان فر

 0046347161عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت ليزینگ آتيه الوند

186003

اصلي

عليرضا اسدپور كفاش  0052190420عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت صنایع شيميائي ایران

8027

اصلي

 0039654451عضو هيئت مدیره غير موظف

فضل اله جعفري

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
عليرضا اسدپور كفاش

كد ملي
0052190420

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/09/30و 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:

ليسانس حقوقي

فوق ليسانس
ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

486,273

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,330,395
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,330,395

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()480,000
0

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

850,395

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,336,668

انتقال به اندوخته قانوني

()24,314

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,312,354

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()438,000

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

874,354

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

243

سود نقدي هر سهم (ریال)

219
2,000,000

سرمایه

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

توضيحات

7000000

7500000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

2500

2500

به صورت ناخالص

ساير موارد:
مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسيم مبلغ 219ریال به ازاء هر سهم و جمعا مبلغ  438.000.000.000ریال بعنوان سود سهام طبق اطلعيه تقسيم سود و
ظرف مهلت قانوني به سهامداران پرداخت شود .

