بسمه تعالي

اطلعيه

شماره پيگيری41959 :

شركت سيمان قائن
كد صنعت269414 :

نماد :سقاين

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 1390/02/14در خصوص دعوت به مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1390/02/26در محل انجمن صنفی كارفرمایان صنت سيمان واقع در
خيابان خالد اسلمبولی خيابان نهم پلک  22برگزار 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

تعداد سهام

درصد

27208

% 0.1

شركت سرمایه گذاري توسعه ملی

1301000

% 4.89

شركت سرمایه گذاري سيمان تامين

14586307

% 54.81

شركت سرمایه گذاري وتوسعه صنایع سيمان

6801521

% 25.56

شركت مدیریت سرمایه گذاري بانک ملی ایران

3602952

% 13.54

26318988

% 98.9

سایرین

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم سيدحسين سيد شفيعی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عبدالحميد صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حميد رضا كریمی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي كریمی به عنوان منشی مجمع

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقيقی يا

شمارۀ ثبت عضو

حقوقی هيئت مديره

حقوقی/كد ملی

شركت سرمایه گذاري سيمان

151394

نوع شركت

نوع عضويت

سهامی عام

اصلی

نام نماينده عضو

كد ملی نماينده

حقوقی

عضو حقوقی

بيژن جواهري

0050943804

سمت

عضو هيئت مدیره

موظف/غير

مدرك

موظف

تحصيلی

غير موظف

تامين
218006

شركت سرمایه گذاري وتوسعه

سهامی خاص

آقاي مصطفی پارسا

اصلی

1531836666

رئيس هيئت مدیره

غير موظف

صنایع سيمان
شركت سيمان اروميه

263

سهامی عام

اصلی

آقاي ماشاءاله كامکار

0858830647

عضو هيئت مدیره

موظف

شركت سرمایه گذاري توسعه

208669

سهامی عام

اصلی

آقاي محمد با خدا

2991413581

عضو هيئت مدیره

غير موظف

ملی
39

شركت سيمان صوفيان

سهامی عام

آقاي كمال صدیقی

اصلی

3873312131

عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل

كد ملی

آقاي كمال صدیقی

3873312131

مدرك تحصيلی

فوق ليسانس

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

390,326

بهاي تمام شده كالي فروش رفته

()189,648

()49

سود (زیان) ناخالص

200,678

51

هزینه هاي عمومی اداري و تشکيلتی

()20,468

()5

0

0

سود (زیان) عملياتی

180,210

46

هزینه هاي مالی

()3,110

()1

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

14,904

4

خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه

6,717

2

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

198,721

51

اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و روشه

0

0

سود (زیان) قبل از كسر ماليات

198,721

51

ماليات

()32,407

()8

سود (زیان) خالص دوره

166,314

43

سود عملياتی هر سهم (ریال)

6,772

2

سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)

7,468

2

سود هر سهم پس از كسر ماليات

6,250

2

سرمایه

26,611

7

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ي عملياتی

100

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

شرح

سود یا زیان پس از كسر ماليات
سودانباشته ابتداي دوره
تعدیلت سنواتی
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

مبلغ (م .ريال)

166,314
217,620
0
()194,262
0

پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل

()1,500

سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل

0

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

0

سود قابل تخصيص

188,172

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:

اطلعات

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره:

مبلغ 4000000ریال بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مصوب شد.
تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :

 1500ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.
ساير موارد:

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومی عادي باشد.

()1,500
()159,667
27,005
6000.04

