بسمه تعالي

اطلعيه

شماره پيگيری39980 :

شركت ارتباطات سيار
كد صنعت642001 :

نماد :ذهمراه

موضوع:تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1389/12/29

الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 1390/01/27در خصوص دعوت به مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 09:30روزسه شنبه مورخ  1390/02/06در محل تهران-شهرک غرب-بلوار فرحزادي-انتهاي
بلوار شهيد دادمان -پژوهشکده نيرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1389/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد

ج -حاضرين در جلسه عمومی:
اسامی سهامداران

شركت مخابرات ایران(سهامی عام)
سایر
جمع:

تعداد سهام

1865506239

% 90.34

48734713

% 2.36

1914240952

% 92.7

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حميد رضا رفيعی كشتلی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد مصطفی سيد هاشمی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدرضا مدرس خيابانی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد وحيد رضا توكلی صبور به عنوان منشی مجمع

درصد

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
موظف/غير

مدرك

نام عضو حقيقی يا

شمارۀ ثبت عضو

موظف

تحصيلی

حقوقی هيئت مديره

حقوقی/كد ملی

مسعود مهردادي

0048700428

اصلی

رئيس هيئت مدیره

غير موظف

فوق ليسانس

وحيد صدوقی

1189307571

اصلی

عضو هيئت مدیره

موظف

مظفر پور رنجبر

4899347650

اصلی

نایب رئيس هيئت

غير موظف

نوع عضويت

نوع شركت

نام نماينده عضو

كد ملی نماينده

حقوقی

عضو حقوقی

سمت

مدیریت صنعتی
ليسانس برق
الکترونيک
ليسانس كامپيوتر

مدیره
رسول سرائيان

1281686751

اصلی

عضو هيئت مدیره

موظف

حميد رضا رفيعی كشتلی

2062887353

اصلی

عضو هيئت مدیره

غير موظف

فوق ليسانس
مخابرات
فوق ليسانس
حسابداري

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل

كد ملی

وحيد صدوقی

1189307571

مدرك تحصيلی

ليسانس برق الکترونيک

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالی شركت براي سال منتهی به 1389/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
شرح

واقعی سال مالی منتهی
به(1389/12/29ميليون

درصد نسبت به

دليل تغييرات عملکرد واقعی نسبت به

فروش

صورتهای مالی حسابرسی شده

ريال)
فروش و درآمد ارائه خدمات

41,066,033

100

بهاي تمام شده كالي فروش رفته

()27,589,155

()67

سود (زیان) ناخالص

13,476,878

33

()1,079,147

()3

هزینه هاي عمومی اداري و تشکيلتی
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ي عملياتی

16,155

0

12,413,886

30

هزینه هاي مالی

0

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه

2,515,732

6

سود (زیان) قبل از اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيی

14,929,618

36

اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و روشه

0

0

سود (زیان) قبل از كسر ماليات

14,929,618

36

ماليات

()2,954,916

()7

11,974,702

29

سود (زیان) عملياتی

سود (زیان) خالص دوره
سود عملياتی هر سهم (ریال)

6,012

0

سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)

7,230

0

سود هر سهم پس از كسر ماليات

5,799

0

2,064,985

5

سرمایه

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

شرح

سود یا زیان پس از كسر ماليات

11,974,702

سودانباشته ابتداي دوره

11,902,027

تعدیلت سنواتی

()713,730

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

()11,320,699

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

0

پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل

0

سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل

0

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

0

سود قابل تخصيص

11,842,300

اندوخته قانونی

0

اندوخته طرح و توسعه

0

پاداش هيئت مدیره
سود سهام مصوب سال جاري
سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
سود نقدي هر سهم (ریال)
سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و سازمان حسابرسی بازرس علیالبدل انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهیهای شركت تعيين شد:

دنياي اقتصاد

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره:

مبلغ 3000000ریال بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مصوب شد.
تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :

 3300ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.
ساير موارد:

مبلغ (م .ريال)

()3,300
()10,324,924
1,514,076
5000

