بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري522189 :

شركت :سرمايه گذاري سپه
كد صنعت569922 :

نماد :وسپه

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1397/11/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1397/12/20در محل مركز همایش بين المللي دانشگاه الزهرا(س) واقع در تهران -ميدان ونک -خيابان ملصدرا -خيابان شيخ
بهایي -ضلع شمال غربي ميدان -درب شرقي دانشگاه الزهرا(س) برگزار 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 به1397/09/30
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 مدیریت ارزش آفرینان آویژه

121056310

% 1.81

شركت بين المللي مدیریت توسعه بهسود

127474128

% 1.91

سایر

198788155

% 2.97

صندوق سرمایه گذاري گنجينه زرین شهر

295586635

% 4.42

صندوق بازنشستگي وظيفه ازكارافتادگي وپس انداز

568734997

% 8.5

مدیریت سرمایه گذاري اميد

4426200535

% 66.15

جمع:

5737840760

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم دكتر محمد جمالي حسن جاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم معصومه رضائي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عبدالرحيم همایون پور به عنوان منشي مجمع

% 85.75

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
حقوقي

موظف/غير مدرك

سمت

موظف

عضو حقوقي

تحصيلي

مدیریت سرمایه گذاري اميد

183650

اصلي

آقاي عبدالرحيم
همایون پور

 2141291801عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس
حسابداري

سرمایه گذاري ساختماني
سپه

67740

اصلي

آقاي مهدي آذر

 4519435201عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت

سيمان هرمزگان

46412

اصلي

آقاي سيد جواد
ميرزاده طباطبائي

1239713411

غير موظف

ليسانس
حسابداري

مدیریت توسعه گوهران اميد

241570

اصلي

آقاي علي اكبر
محمدي

 2391319886عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

صندوق بازنشستگي وظيفه
و ازكارافتادگي و پس انداز
كاركنان بانکها

19955

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

آقاي سيد ابوالقاسم  0453179045نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره
سجودي جورشري

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
آقاي عبدالرحيم همایون پور

كد ملي
2141291801

مدرك تحصيلي
ليسانس حسابداري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/09/1397و 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
مدیریت

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

2,040,010

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,763,318
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,763,318

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,184,040
0

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

579,278

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

2,619,288

انتقال به اندوخته قانوني

()102,001

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

2,517,287

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,806,570
710,717

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

305

سود نقدي هر سهم (ریال)

270
6,691,000

سرمایه

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

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

مدیریت سرمایه گذاري اميد

حقوقي

سهامي عام

183650

اصلي

سرمایه گذاري ساختماني سپه

حقوقي

سهامي خاص

67740

اصلي

سيمان هرمزگان

حقوقي

سهامي عام

46412

اصلي

مدیریت توسعه گوهران اميد

حقوقي

سهامي عام

241570

اصلي

صندوق بازنشستگي وظيفه و ازكارافتادگي و پس
انداز كاركنان بانکها

حقوقي

موسسه غير تجاري

19955

اصلي

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

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

12000000

14000000

2500

3000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
-

