
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1399/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

راسس ساعت10:00 روزپنج شنبه مورخ 1399/04/26 در محل خيابان فاطمي، خيابان حجاب، روبروي سازمان آب، مركز آفرینش هاي فرهنگي و هنري كانون 

پرورش فکري كودكان و نوجوانان، تالر شهيد بهنام برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )سرمايه گذاري بانک ملي ايران(شركت:

399904وبانک

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1398/12/29

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

654794شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%653955590.4سایر سها مداران حقوقي

%980200000.6شركت سرمایه گذاري خدمات مدیریت سرمایه مدار

%1174047520.72شركت سرمایه گذاري توسعه ملي

%1178500000.73موسسه همياري كوثر

%2408481051.48شركت بيمه ایران

%233827922514.39موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه ، از كار افتادگي كاركنان بانکه

%1024792635163.06بانک ملي ایرا ن

81.39 13225723992 %جمع:

 آقاي/خانم مسعود بهزادپور به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عباس بابا گل زاده كشتلي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مریم زماني فریز هندي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم سيامک محمد ظاهري به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضاي هيئت رئيسه:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي60بانک ملي ایران فوق ليسانس 0059642947عليرضا شریفي

شركت سرمایه گذاري 

توسعه ملي

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي208669 امير تقي خان 

تجریشي

فوق ليسانس0452639182

شركت خدمات مدیریت 

سرمایه مدار

نایب رئيس هيئت اصلي9729

مدیره

غير موظف فوق ليسانس0069485496حسين فرزان اصل

شركت مدیریت توسعه نگاه 

پویا

رئيس هيئت اصلي318437

مدیره

موظف محمود اصلني 

شهرستاني

فوق ليسانس0030090962

شركت ملي مسکن و صنایع 

ساختمان

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي56425 دكتري1639062432فرهاد زرگري

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

فوق ليسانس0452639182امير تقي خان تجریشي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  29/12/1398و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

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



مبلغ )م. ريال( شرح

16,297,952سود )زیان( خالص

13,551,741سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)1,424,215(تعدیلت سنواتي

12,127,526سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)11,131,250(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

996,276سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

1,202,500انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

18,496,728سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

)2,336,608(انتقال به سایر اندوخته ها

16,160,120سود )زیان( انباشته پایان دوره

)13,812,500(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

2,347,620سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

1,003سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

850سود نقدي هر سهم )ریال(

16,250,000سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به  شرح زیر براي باقيمانده مدت تصدي قانوني انتخاب گردید. 

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليبانک ملي ایران 60 دولتيحقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري توسعه ملي 208669 سهامي عامحقوقي

اصليشركت خدمات مدیریت سرمایه مدار 9729 سهامي عامحقوقي

اصليشركت مدیریت توسعه نگاه پویا 318437 سهامي خاصحقوقي

صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس 

انداز كاركنان بانک هاي ملي

اصلي 10103037570 موسسه غير تجاريحقوقي

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

دنياي اقتصاد

روزنامه  يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاري - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

25000000 20000000

1500 1000

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص



سود تقسيمي به موجب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/04/26 معادل 850 ریال براي هر سهم ) 822ریال از محل سود قابل تخصيص و 28ریال از 

محل اندوخته سرمایه اي طبق ماده58اساسنامه شركت(مي باشد وليکن به دليل محدودیت در فرم فوق تماما از محل سود انباشته انعکاس یافته است. مجمع با 

تعيين سقف مبلغ 4.000.000.000 ریال )چهار ميليارد ریال( بودجه كمک هاي بلعوض ، در خصوص هزینه كرد این كمک ها ، پس از تصویب در هئيت مدیره 

با رعایت صرفه و صلح ، براي سال مالي منتهي به 1399/12/29 موافقت نمود.

ساير موارد:


