
موضوع: 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-153 مورخ 1400/08/09 و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی 

منتشره در تاریخ1400/08/19 09:36:15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 در محل تهران ، خيابان 

ولی عصر )عج( - نرسيده به پارک ساعی - پلک 2161- طبقه چهارم 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:

ملی صنايع مس ايران

272006 فملی

821696شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

1 2003857980 %گروه توسعه مالی مهر آیندگان

1.49 2981798379 %شرکت صبا ميهن )سهامی خاص(

1.55 3091841956 %شرکت سرمایه گذاری آتيه اندیشان مس

3.08 6156866087 %شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات

5.36 10720614419 %شرکت سرمایه گذاری صدر تامين )سهامی عام(

5.92 11846939351 %سایر

7.86 15727971821 %موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

12.05 24101222778 %سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی

22.62 45241268399 %کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت

60.94جمع: 121872381170%

 آقای/خانم امير خرمی شاد به عنوان ریيس مجمع 

 آقای/خانم آرمان حسنی به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم عبدالرضا برهانی نژاد 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 

1,000 200,000,000,000 200,000,000 

200,000,000

0

0

0

0

0

0

0

200,000,000

0

100

0

 200,000,000  0  0  0  200,000,000  100 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 

مازاد تجديد 

ارزيابی 

داراييها

)ميليون ريال(

0

0

 0 

توضيحات:

پس از استماع گزارش توجيهی هيئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی، افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغ 200.000 ميليارد ریال به 

مبلغ400.000 ميليارد ریال منقسم به چهارصد ميليارد سهم یک هزار ریالی با نام، تماما  پرداخت شده، به تصویب رسيد.

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


