
موضوع: خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال  مالی منتهی به 1400/12/29

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-064 مورخ 1400/04/12 و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی 

منتشره در تاریخ1400/04/20 18:59:21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 در محل تهران-خيابان 

وليعصر-نرسيده به پل پارک وی-روبروی مسجد بلل-کوچه مهناز-پلک 8-شرکت آسان پرداخت پرشين برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری 

نمود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

شركت:

بسمه تعالی

اطلعيه

كد صنعت:نماد:

آسان پرداخت پرشين

722008 آپ

775816شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

0 1325 %محمد علی گوگانی

2.34 62110408 %سایر سهامداران

18 476952342 %موسسه صندوق رفاه و تامن آتيه

18.07 478780842 %گسترش فناوری های نوین

24 636026040 %حامد منصوری

24.56 650740168 %مهدی شهيدی

86.97جمع: 2304611125%

 آقای/خانم سامع اميری به عنوان ریيس مجمع 

 آقای/خانم محمدعلی گوگانی به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم سياوش ملک پور به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم شيما شاهينی تيران به عنوان منشی مجمع 

براساس رأی گيری به عمل آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هيئت رئيسه 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 2,650,000,000 2,650,000 

2,900,000

0

0

0

0

0

0

0

2,900,000

0

109

0

 2,900,000  0  0  0  2,900,000  109 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 

مازاد تجديد 

ارزيابی 

داراييها

)ميليون ريال(

0

0

 0 

ز - زمان بندی ثبت افزايش سرمايه

 با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به 1400/12/29شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت 

شرکت ها به ثبت خواهد رسيد


