
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1399/11/25 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزسه شنبه مورخ 1399/12/05 در محل بلوار نلسون ماندل-بلوار گلشهر-پلک25- طبقه2 برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم 

گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري اقتصاد نوينشركت:

569908سنوين)سرمايه گذاري اقتصاد نوين(

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

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

726627شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

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

%20000شركت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوین )سهامي خاص(

%19100000.19شركت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین )سهامي خاص(

III218811272.19%صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني نوین پيشرو

%13551648213.55ليزینگ بانک اقتصاد نوین

%18891710018.89شركت توسعه صنایع بهشهر

%58218148758.22شركت بانک اقتصاد نوین

93.04 930408196 %جمع:

 آقاي/خانم معصومه ملصالحي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عليرضا شفيق به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم حميد مظفري به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مسلم صالحي 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

دكتراغير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10102194601شركت بانک اقتصاد نوین

رئيس هيئت اصلي10100539090شركت توسعه صنایع بهشهر

مدیره

غير موظف دكتري4969777551وحيد منتي

شركت مدیریت سرمایه 

اقتصاد نوبن

كارشناسيغير موظفعضو هيئت مدیرهاصليسهامي خاص10320396732

شركت سرمایه گذاري 

سامانه استراتوس

نایب رئيس هيئت اصلي10102111577

مدیره

غير موظف دكتري0073469513حسين ابوطالبي

شركت خدمات و پشتيباني 

اقتصاد نوین

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10103117198 كارشناسي ارشد0061098442مسلم صالحي

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

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

كارشناسي ارشد0061098442مسلم صالحي

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

1,328,577سود )زیان( خالص

230,819سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

230,819سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)200,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

30,819سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

1,359,396سود قابل تخصيص

)40,264(انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

1,319,132سود )زیان( انباشته پایان دوره

)600,000(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

719,132سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

1,329سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

600سود نقدي هر سهم )ریال(

1,000,000سرمایه

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت نواندیشان 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(

20000000 17000000

5000 3000

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي باشد.

ساير موارد:


