بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری535142 :

شركت :ارتباطات سيار ايران
كد صنعت642002 :

نماد :همراه(ذهمراه)

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/02/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:00روزیکشنبه مورخ  1398/02/15در محل تهران  -شهرک غرب  -بلوار فرحزادي  -انتهاي بلوار شهيد دادمان  -پژوهشکده نيرو  -سالن خليج
فارس 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 به1397/12/29
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

سایر

416026572

% 4.33

شركت مخابرات ایران(سهامي عام)

8646373428

% 90.07

9062400000

% 94.4

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مهدي اخوان بهابادي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم همایون رمضاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي راسخ به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد وحيدرضا توكلي صبور به عنوان منشي مجمع
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

شركت مخابرات ایران

325081

اصلي

شركت مهر اقتصاد مبين

385675

اصلي

شركت گسترش الکترونيک
مبين ایران

313314

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

موظف/غير مدرك
موظف

عضو حقوقي

سيد اسد اله دهناد  0382183878عضو هيئت مدیره غير موظف
علي بقائي

تحصيلي
كارشناسي
مدیریت دولتي

 1288782081نایب رئيس هيئت غير موظف دكتراي مدیریت
مالي
مدیره
موظف

دكتري برق
مخابرات

مهدي اخوان بهابادي 0061770175

رئيس هيئت
مدیره

كاراشاپ (سهامي خاص)

429379

اصلي

مهدي غيناقي

 2121464123عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد
MMM

مدیریت سامان سازه غدیر(
سهامي خاص)

400253

اصلي

بابک تراكمه

 2298907005عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد
MM

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حميد فرهنگ

كد ملي
0061619663

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد MMM

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

34,223,556

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

35,225,235
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

35,225,235

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()30,528,000
0

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

4,697,235

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

38,920,791

انتقال به اندوخته قانوني

()560,000

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

38,360,791

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()30,000,000

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

8,360,791

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

3,565

سود نقدي هر سهم (ریال)

3,125
9,600,000

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

7000000

7000000

4900

4900

ساير موارد:

-1لزم به ذكر است روزنامه فناوران اطلعات نيز به عنوان روزنامه كثيرالنتشار شركت انتخاب گردید
-2سایر مواري كه در صلحيت تصميم گيري مجمع عمومي عادي است.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

