
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1401/01/20 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزسه شنبه مورخ 1401/01/30 در محل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، فاز یک پتروشيمي، شركت پليمر آریاساسول )سهامي عام( برگزار گردید

 و  مجمع در خصوص موارد زیر تصميم گيري نمود و در مورد بقيه موارد با تنفس روبرو گردید

با توجه به اینکه در خصوص انتخاب اعضاي هيأت مدیره مجمع اعلم تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدي مجمع در ساعت 10:00 تاریخ 1401/02/10 در  

 محل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، فاز یک پتروشيمي، شركت پليمر آریاساسول )سهامي عام( برگزار گردد

موضوع:

كد صنعت: نماد:

پليمر اريا ساسولشركت:

441136آريا

تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1400/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

871902شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1400/12/29

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

%1293944926194.09سهامداران

94.09 12939449261 %جمع:

 آقاي/خانم غلمعلي موحدي اصل به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم مسعود حسني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم كمال زنگنه به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم حامد جمالي به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضای هيئت رئيسه:

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

ه- اعضای هيئت  مديره :



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 مدیرهاصلي0848930037اميرهوشنگ جنگي

كارشناسي ارشدغير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي0062427385علي نوري

محمدباقر حاجي ابراهيم 

زرگر

كارشناسي ارشدغير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي0043062180

دكتراغير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي0321288378مرتضي رحيميان سراي

نایب رئيس هيئت اصلي10320061053پتروشيمي پارس

مدیره

غير موظف مجتبي طاهري نجف 

آبادي

كارشناسي2291605437

رئيس هيئت اصلي14004128084پارس تامين مجد

مدیره

غير موظف دكترا1062579488محمدحسن تولئي

كارشناسي ارشدموظفعضو هيئت مدیرهاصلي0068653263اميرحسين بحریني

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

كارشناسي ارشد0068653263اميرحسين بحریني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1400/12/29و 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

134,641,589سود )زیان( خالص

110,332,934سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

110,332,934سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)105,428,320(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

)4,583,840(تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

320,774سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

134,962,363سود قابل تخصيص

)458,384(انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

134,503,979سود )زیان( انباشته پایان دوره

)129,264,288(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

5,239,691سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

9,791سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

9,400سود نقدي هر سهم )ریال(

13,751,520سرمایه

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

دنياي اقتصاد

روزنامه  يا روزنامه های زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي های شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاری - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

35000000 30000000

15000 15000

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

كليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قسمتي از قانون تجارت مورد تصویب و تنفيذ مجمع قرار گرفت. 

حق حضور اعضاي غير موظف كميته هاي تخصصي هيات مدیره در سال 1401، ماهانه مبلغ سي و پنج ميليون ریال بصورت ناخالص مشروط به برگزاري حداقل 

یک جلسه در ماه تعيين و تصویب گردید.

ساير موارد:








