
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1399/10/24 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزدوشنبه مورخ 1399/11/20 در محل تقاطع بزرگراه جلل آل احمد و شهيد چمران- زیر پل نصر )گيشا(- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- 

ساختمان الغدیر- طبقه اول برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدشركت:

569916گوهران

تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1399/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

721391شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1399/09/30

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

%12000شركت مدیریت انرژي اميد تابان هور

%2400000.01شركت چاپ و نشر سپه

%2400000.01شركت سرمایه گذاري ساختماني سپه

%4099590.02سایر سهامداران

%7002640.03سرمایه گذاري سپه

%7200000.03سرمایه گذاري مهر

%232000000.97مؤسسه رفاه و تأمين آتيه كاركنان بانک سپه

%208546541786.89شركت گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد

87.96 2110976840 %جمع:

 آقاي/خانم محمد اسدي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم غزاله تيما به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد جواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مازیار فرخي 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

گروه مدیریت سرمایه گذاري 

اميد

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10102258090 كارشناسي ارشد0074661744مازیار فرخي

سرمایه گذاري ساختماني 

سپه

دكتراموظفعضو هيئت مدیرهاصلي10101127873

مدیریت انرژي اميد تابان 

هور

نایب رئيس هيئت اصلي10320688781

مدیره

غير موظف دكترا1500448941شهرام بابالویان

رئيس هيئت اصلي10101233336چاپ و نشر سپه

مدیره

غير موظف دكترا1060761491قدرت اله امام وردي

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10103837776سرمایه گذاري مهر

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

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

كارشناسي ارشد0074661744مازیار فرخي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1399/09/30و 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

2,627,044سود )زیان( خالص

1,627,083سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

1,627,083سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)800,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

827,083سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

3,454,127سود قابل تخصيص

)40,000(انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

3,414,127سود )زیان( انباشته پایان دوره

)2,160,000(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

1,254,127سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

1,095سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

900سود نقدي هر سهم )ریال(

2,400,000سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

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

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليگروه مدیریت سرمایه گذاري اميد 10102258090 سهامي عامحقوقي

اصليسرمایه گذاري ساختماني سپه 10101127873 سهامي خاصحقوقي

اصليمدیریت انرژي اميد تابان هور 10320688781 سهامي عامحقوقي

اصليچاپ و نشر سپه 10101233336 سهامي خاصحقوقي

اصليسرمایه گذاري مهر 10103837776 سهامي خاصحقوقي

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

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(

22000000 15000000

2700 2200

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

ساير موارد:



1-تصویب پرداخت حق حضور كميته هاي تخصصي مبلغ 18.000.000 ریال ناخالص بابت برگزاري حداقل یک جلسه در ماه

2- تصویب حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مبلغ حداقل 1.400.000.000 ریال خالص  و اختيار امکان بررسي مجدد حق الزحمه و بازنگري آن 

به هيأت مدیره تفویض شد.

3- پرداخت 500.000.000 ریال در قالب خرید اوراق تأمين مالي جمعي اهداي كرونا در سال مالي 1399/09/30 مورد تنفيذ قرارگرفت و مجمع در راستاي 

مسئوليت هاي اجتماعي شركت،پرداخت تا سقف 1.000.000.000 ریال براي سال مالي 1400/09/30 را تصویب نمود.


