
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1392/12/04 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزیکشنبه مورخ 1392/12/18 در محل هتل سيمرغ واقع در  تهران ، خيابان وليعصر ، شماره 1069 برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات 

زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري اقتصاد نوينشركت:

659956سنوين)سرمايه گذاري اقتصاد نوين(

تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1392/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

155500شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1392/09/30

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

%3579790.09اشخاص حقيقي

%279999997شركت سرمایه گذاري سامانه استراتوس

%300239847.51اشخاص حقوقي

%5820792614.55شركت سرمایه گذاري ساختمان ایران

%7999999920شركت توسعه صنایع بهشهر

%19797339049.49شركت بانک اقتصاد نوین

98.64 394563277 %جمع:

 آقاي/خانم بهرام فتحعلي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم حميد مقيم زاده به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد بدیعي جاریاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم سعيد یاسيني 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/غير سمت

 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 مدیرهاصليسهامي عام177132شركت بانک اقتصاد نوین آقاي مجتبي شيرواني 

هرندي

كارشناسي ارشد0037333909

شركت سرمایه گذاري 

ساختمان ایران

نایب رئيس هيئت اصليسهامي عام122539

مدیره

غير موظف آقاي سيد حسين سيد 

شفيعي

كارشناسي0044735308

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصليسهامي عام14393شركت توسعه صنایع بهشهر كارشناسي0042560853آقاي مرتضي داداش

شركت ليزینگ بانک اقتصاد 

نوین

رئيس هيئت اصليسهامي خاص276421

مدیره

غير موظف آقاي سيد عبدالحسين 

ثابت

كارشناسي ارشد1261617843

شركت مدیریت سرمایه 

اقتصاد نوبن

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصليسهامي خاص389621 آقاي سيد مجتبي 

فهيم هاشمي

كارشناسي0044215991

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

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

كارشناسي0043845894آقاي سعيد یاسيني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1392/09/30و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

صورت سود )زیان( با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:

و- تصميمات مجمع:

شرح
دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به درصد نسبت به

 صورتهاي مالي حسابرسي شده

واقعي سال مالي 

منتهي 

به1392/09/30

)ميليون ريال(

جمع درآمدها

100 48,163 سود حاصل از سرمایه گذاري

361 174,022 سود حاصل از فروش سرمایه گذاري

471 226,740 جمع درآمدها

)31( )14,791( هزینه هاي عمومي اداري و تشکيلتي

0 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ي عملياتي

440 211,949 سود )زیان( عملياتي

)17( )8,059( هزینه هاي مالي

0 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

2 1,013 خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه

425 204,903 سود )زیان( قبل از اقلم غير مترقبه, اثرات انباشته 

0 0 اقلم غير مترقبه, اثرات انباشته تغيير در اصول و رو

425 204,903 سود )زیان( قبل از كسر ماليات

0 0 ماليات

425 204,903 سود )زیان( خالص دوره

1 530 سود عملياتي هر سهم )ریال(

1 512 سود هر سهم قبل از كسر ماليات )ریال(

1 512 سود هر سهم پس از كسر ماليات

831 400,000 سرمایه



مبلغ )م. ريال( شرح

سودانباشته ابتداي دوره

تعدیلت سنواتي

سود سهام مصوب مجمع سال قبل 

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته 

پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل 

سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل 

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه 

سود قابل تخصيص

اندوخته قانوني 

اندوخته طرح و توسعه 

پاداش هيئت مدیره 

سود سهام مصوب سال جاري

سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع 

سود نقدي هر سهم )ریال(

122,298

0

)112,000(

0

0

0

0

215,201

)10,310(

0

0

)200,000(

4,891

500

204,903 سود یا زیان پس از كسر ماليات 

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

 بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 0 سال انتخاب گردیدند. 

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

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليشركت بانک اقتصاد نوین 177132 سهامي عامحقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري ساختمان ایران 122539 سهامي عامحقوقي

اصليشركت توسعه صنایع بهشهر 14393 سهامي عامحقوقي

اصليشركت ليزینگ بانک اقتصاد نوین 276421 سهامي خاصحقوقي

اصليشركت مدیریت سرمایه اقتصاد نوبن 389621 سهامي خاصحقوقي

علي البدلشركت سرمایه گذاري سامانه استراتوس 168646 سهامي عامحقوقي

موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهيافت و همکاران بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

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

 مبلغ7500000 ریال بابت برگزاري حداقل  1 جلسه در ماه مصوب شد. 

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره: 

2000 ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.  

تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ : 

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي باشد.

ساير موارد:


