بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري430718 :

شركت :سرمايه گذاري بهمن
كد صنعت659910 :

نماد :وبهمن

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 09:44:25 1396/12/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:00روزشنبه مورخ  1396/12/26در محل تهران,كيلومتر 16بزرگراه فتح(جاده قدیم كرج) سالن همایش شركت بهمن موتور برگزار گردید و در
خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1396/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران
سرمایه گذاري پویا همگام

تعداد سهام
1136

درصد
%0

شركت تعاوني اعتبارآزادثامن الئمه

342045

% 0.01

گروه سرمایه گذاري سایپا

800000

% 0.03

سایر

825000

% 0.03

سرمایه گذاري اعتمادجم

1400000

% 0.05

سرمایه گذاري آوین

4438634

% 0.16

سرمایه گذاري ارزش آفرینان

11554655

% 0.42

موسسه قرض الحسنه بسيجيان

85454544

% 3.11

كيا مهستان

94246585

% 3.43

گروه انرژي مهستان

237218226

% 8.63

داد و ستد آریا

288555795

% 10.49

شركت بيمه ملت

309991412

% 11.27

سرمایه گذاري سامان مجد

425314577

% 15.47

شركت گروه بهمن (سهامي عام )

1085651301

% 39.48

جمع:

2545793910

% 92.57

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم بهزاد قنبري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حسن هاشمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم جابرمهرزاد خانسري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد صادقي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

عضو حقوقي

شركت گروه بهمن

3939

تعاوني اعتبار ثامن الئمه

181457

اصلي

محمد جواد سليمي  1290441871عضو هيئت مدیره غير موظف

سرمایه گذاري پویا همگام 1010269987

اصلي

محمدرضا رستمي  5029871748عضو هيئت مدیره غير موظف

سرمایه گذاري كيا مهستان 1010313876

اصلي

 0036840777عضو هيئت مدیره غير موظف

1010319475

اصلي

یوسف جوانگروه

4959931086

موظف

اصلي

گروه انرژي مهستان

بهزاد قنبري

سمت

موظف/غير مدرك

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

دكترا
دكترا
كارشناسي ارشد

عليرضا ابراهيم پور  0051206250نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
یوسف جوانگروه

كد ملي
0036840777

مدرك تحصيلي
كارشناسي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/09/30و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

تحصيلي

كارشناسي
دكترا

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

338,609

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

893,101

تعدیلت سنواتي

()72,596

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

820,505

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()275,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

545,505

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

884,114

انتقال به اندوخته قانوني

()15,973

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

868,141

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()275,000

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

593,141

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

123

سود نقدي هر سهم (ریال)

100
2,750,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

شركت گروه بهمن

حقوقي

سهامي عام

3939

اصلي

سرمایه گذاري پویا همگام

حقوقي

سهامي عام

1010269987

اصلي

سرمایه گذاري كيا مهستان

حقوقي

سهامي عام

1010313876

اصلي

گروه انرژي مهستان

حقوقي

سهامي عام

1010319475

اصلي

شركت سامان مجد

حقوقي

سهامي خاص

10102844772

اصلي

موسسه حسابرسي بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مدیریت حسابرسين بازرس عليالبدل انتخاب گردید
.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

8000000

8000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

2000

2000

به صورت ناخالص

معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت با رعایت كامل ماده مذكور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانوني مورد تنفيذ قرار گرفت.
حق حضور اعضا كميته حسابرسي(شامل عضو غيرموظف شركت در آن كميته)معادل 8,000,000ریال ناخالص به ازاري حداقل یک جلسه در ماه تعيين گردید.

