بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري249837 :

شركت :سرمايه گذاري سپه
كد صنعت659902 :

نماد :وسپه

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1394/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1394/11/24در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1394/12/08در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تلش وزارت كار واقع در تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي
شماره  2672برگزار 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 به1394/09/30
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

شركت سرمایه گذاري ملي ایران

55711705

% 1.55

شركت گروه راهبرد مبين كوثر

64000000

% 1.78

سایر

120170046

% 3.35

شركت سرمایه گذاري مهر

145970178

% 4.07

شركت سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني اميد

147137259

% 4.1

مدیریت سرمایه گذاري اميد

2503157399

% 69.76

جمع:

3036146587

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حميدرضا بهزادي پور به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي متدین روحي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عبدالرحيم همایون پور به عنوان منشي مجمع

% 84.62

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

سمت

نوع

نوع

نام نماينده عضو

كد ملي

شركت

عضويت

حقوقي

نماينده عضو

موظف/غير

مدرك

موظف

تحصيلي

حقوقي

مدیریت سرمایه گذاري اميد

183650

اصلي

آقاي محمد كاظم
چقازردي

غير موظف

فوق ليسانس
مدیریت علوم
بانکي

3251627821

رئيس هيئت
مدیره

سرمایه گذاري ساختماني
سپه

67740

اصلي

سيد عباس هاشمي  2593288108عضو هيئت مدیره غير موظف
منش

فوق ليسانس
حقوق

سيمان هرمزگان

46412

اصلي

آقاي عبدالرحيم
همایون پور

 2141291801عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس
حسابداري

مدیریت توسعه گوهران اميد

241570

اصلي

علي اكبر محمدي  2391319886عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

سرمایه گذاري مهر

267171

اصلي

سيد جواد ميرزاده
طباطبائي

 1239713411نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس
حسابداري

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
2141291801

نام مدير عامل
آقاي عبدالرحيم همایون پور

مدرك تحصيلي
ليسانس حسابداري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1394/09/30و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل ميباشد:
شرح

واقعي سال مالي
منتهي

درصد نسبت به

صورتهاي مالي حسابرسي شده

به1394/09/30
سود حاصل از سرمایه گذاري
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري
سود حاصل از سایر فعاليتها
جمع درآمدها
هزینه هاي عمومي ,اداري و تشکيلتي
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ي عملياتي
سود (زیان) عملياتي
هزینه هاي مالي
خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته
اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و رو
سود (زیان) قبل از كسر ماليات
ماليات
سود (زیان) خالص پس از كسر ماليات
سود عملياتي هر سهم (ریال)
سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)
سود هر سهم پس از كسر ماليات
سرمایه

(ميليون ريال)
1,517,261
136,271
0
1,653,532
()39,496
58,517
1,672,553
()16,270
2
1,656,285
0
1,656,285
0
1,656,285
466
462
462
3,588,000

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

100
9
0
109
()3
4
110
()1
0
109
0
109
0
109
0
0
0
236

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

مبلغ (م .ريال)

سود یا زیان پس از كسر ماليات

1,656,285

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

2,624,723

تعدیلت سنواتي
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

0
()2,152,800
0

پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل

()4,000

سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل

0

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

0

سود قابل تخصيص

2,124,208

اندوخته قانوني

0

اندوخته طرح و توسعه

0

پاداش هيئت مدیره
سود سهام مصوب سال جاري
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات
سود نقدي هر سهم (ریال)

()4,500
()1,614,600
505,108
450

موسسه حسابرسي هوشيار مميز بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره:
مبلغ 9500000ریال بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مصوب شد.
تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :
 4500ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.
ساير موارد:
-

