
موضوع: تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال  مالی منتهی به 1400/03/31

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-232 مورخ 1399/12/13 و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی 

منتشره در تاریخ1399/12/26 10:19:07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 در محل ابتداي بلوار 

جمهوري اسلمی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان، سالن اجتماعات )سالن زنده یاد کامیابی( برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

شركت:

بسمه تعالی

اطلعيه

كد صنعت:نماد:

سرمايه گذاری توسعه و عمران استان كرمان

701015 كرمان

733668شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیري در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

0.19 2141411 %احمد جانجان

1.15 12718517 %سایر سهامداران

1.83 20342207 %محمدرضا عطار

6.71 74518576 %سید مهدي طبیب زاده

25.13 278997344 %آقاي علی مهرپور لیقی

35.01جمع: 388718055%

 آقاي/خانم تیرداد احمدي به عنوان رییس مجمع 

 آقاي/خانم علی مهرپور لیقی به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم سیدمهدي طبیب زاده به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محسن کریمی به عنوان منشی مجمع 

براساس رأي گیري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضاي هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضای هيئت رئيسه:

ر- تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :



 مجمع با افزایش سرمایه )به شرح جدول ذیل( موافقت نمود

تعداد 

سهام 

ارزش 

اسمی هر 

سهم

)ريال( 

مبلغ

)ميليون 

ريال(

محل تأمين افزايش سرمايه 

سود انباشته

 )ميليون 

ريال(

اندوخته

)ميليون ريال(

صرف سهام

)ميليون 

ريال(

مطالبات و اوردۀ 

نقدی

 )ميليون ريال(

مبلغ  افزايش 

سرمايه

)ميليون ريال(

درصد 

افزايش 

سرمايه 

نحوۀ 

تصويب

قطعی 

جمع كل 

1,000 1,110,300,000 1,110,300 

0

0

0

0

0

0

0

0

41,509,878

0

3739

0

 0  0  0  0  41,509,878  3,739 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 

مازاد تجديد 

ارزيابی 

داراييها

)ميليون ريال(

41,509,878

0

 41,509,878 

توضيحات:

- اصلح مفاد اساسنامه در خصوص میزان سرمایه

- سایر مواردي که در صلحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزايش سرمايه

 با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه منتهی به 1400/03/31شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاري این مجمع نزد مرجع ثبت 

شرکت ها به ثبت خواهد رسید




