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سهامداران:
سٟأذاس ػٕذ ٜضشوت تا٘ه پاساسٌاد ،ضشوت سشٔایٌ ٝزاسی پاسس آسیاٖ ٔی تاضذ و ٝحذٚد  01دسغذ سهٟاْ
ضشوت سا دس اختیاس داسد ٔ ٚجٕغ تا حضٛس  98دسغذ سٟأذاساٖ تشٌضاس ٌشدیذ .

تزکیب سهامداران:
تشویة سٟأذاساٖ ضشوت دس تاسیخ ٔجٕغ ت ٝضشح صیش ٔی تاضذ:
تعداد سهام

درصد

سهامداران
شزکت سزمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)

4,982,729,973

9.88

شزکت نیک اندیشان سزوش فجز (سهامی خاص)

2,412,208,950

4.78

شزکت هوردادرایان (سهامی خاص)

2,336,111,933

4.63

شزکت سام گزوه (سهامی خاص)

1,891,803,816

3.75

شزکت میالد گستز نوآوران (سهامی خاص)

1,862,382,641

3.69

سایز

36,914,762,687

73.27

50,400,000,000

100

جمع

ٔػٛتات ٔجٕغ:
سایر مصوبات مجمع عادی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

دایا رهیافت

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی علی البذل

بهمند

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

اطالعات

پاداش هیات مذیره

 3,525میلیون ریال ناخالص

حق حضور هیات مذیره

 56,800,000ریال برای حداقل چهار جلسه در ماه
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ا٘ ٓٞىات ٌضاسش ٞیات ٔذیش:ٜ

تا تٛج ٝت ٝاختالفات ضشوت تا حساتشس جٟت غٛست ٞای ٔاِی ا٘تٟای ساَ ،ایٗ ٌضاسش تشای ٔجٕغ ٘ٛتهت
د٘ ْٚیض تٟیٍ٘ ٝشد یذ ِزا تٙذٞای حساتشسی  ٚتمسیٓ سٛد اص غٛستجّسٔ ٝجٕغ حزف ٌشدیذ  ٚتٟٙا ت ٝػّٕىشد
صیش ٔجٕٛػٞ ٝا  ٚتؼییٗ حساتشس تشای ساَ  89پشداختٔ ٝی ضٛد.
ّٞذیٔ ًٙیذو ٛاص جّٕ ٝصیش ٔجٕٛػٞ ٝای سٛدآٚس ضشوت ٔی تاضذ و ٝػال ٜٚتش سٛدآٚسی ٔ 051 ٚ 021یّیاسد
تٔٛا٘ی دس دٚساَ اخیش پیص تیٙی سٛد ٔ 011یّیاسد تٔٛا٘ی سا تشای ساَ  80دس ٘ظهش داسدٕٞ ،نٙهیٗ دٙهذیٗ
عشح دس ٔشحّ ٝتٟش ٜتشداسی دس اتتذای ساَ  80لشاس داسد ،اص جّٕ ٝایٗ عشح ٞا ٚ 0احذ ٌٙذِ ٝتا ظشفیت تِٛیهذ
ٔ 0.5یّی ٖٛتٗ دس حاِی و ٝظشفیت ٘یاص وطٛس ٔ 9یّی ٖٛتٗ ٔی تاضهذ دس آسهتا٘ ٝافتتهاح سسهٕی ٔهی تاضهذ،
ٕٞنٙیٗ فٛالدساصی تشدسیش سیشجاٖ تا ظشفیت ٔ 0یّی ٖٛتٗٚ ،غُ ضذٖ فٛالد وشٔاٖ ت ٝخظ سا ٜآ ،ٗٞآغاص
ٚاحذ ٔ 0.0یّی ٖٛتٙی فٛالد صس٘ذٔ ،ؼادٖ صغاَ س ًٙعثس  ٚخٕشٚد ٚ ٚاحذ د ْٚفشٚسیّیس اص دیٍش ایٗ عشح
ٞا ٔی تاضذ  ٚاص ٕٟٔتشیٗ دستاٚسد جٟا٘ی ایٗ ّٞذی ًٙدس ٔس ضٟش تاته تِٛیذ واتهذ ٔهس ته ٝسٚش ٘هٛیٗ
تایٛدیّیٔ ًٙی تاضذ و ٝظشف  0تا ٔ 0ا ٜآیٙذ ٜتٔ ٝشحّ ٝتٟش ٜتشداسی ٔی سسذ ،اص ٔضایهای ایهٗ سٚش حهزف
وٛسٞ ٜای رٚب ،واٞص آالیٙذٌی ،حزف آب  ٚواٞص ٞضی ٝٙتِٛیذ ت ٝیه دٟاسْ ٔی تاضذ و ٝتا ایٗ ِحظ ٝتٝ
غٛست ٔذَ تٛد ٚ ٜایٗ سٚش دس ٔس ضٟش تاته ػّٕیاتی ٌشدیذ.
دیٍش ّٞذیٔ ًٙجٕٛػ ٝپاساسٌادّٞ ،ذیٌ ًٙستشش ا٘شطی ٔی تاضذ و ٝدس حاَ حاضش پشٚط 591 ٜویّهٔٛتشی
ا٘تماَ ٌاص اص خٛصستاٖ و ٝیه خظ غادساتی ت ٝتغذاد  ٚجٛٙب ػشاق  ٚیه خظ جٟا ٔػشف داخّی ت ٝایالْ رس
دست الذاْ داسد.
دیٍش ّٞذیٔ ًٙجٕٛػّٞ ،ٝذی ًٙسالٔت ٔی تاضذ و ٝتش٘أ ٝساخت  0تیٕاسستاٖ خػٛغی دس  0ضٟش وطٛس
سا داضت ٝو ٝپیص تیٙی ٔی ٌشدد دس اٚاسظ ساَ  ٚ 89ا٘تٟای ساَ ت ٝتٟش ٜتشداسی تشسذ.
 ٚدس ٟ٘ایت ّٞذیٔ ICP ًٙی تاضذ و ٝخذٔات ٔطتشن تیٕ ٝای  ٚتا٘ىی ت ٝغٛست ٔجاصی  ٚضٟش تیٕه ٝای
پاد تٛسظ ضشوت فٗ آج دس آیٙذ ٜای ٘ضدیه اص تش٘أٞ ٝای ایٗ ّٞذی ًٙخٛاٞذ تٛد.
دس خػٛظ تاییذ حساتشس ،جأؼ ٝحساتشسی تا ضشوت ٘ ٓٞظش تٛدٔ ٚ ٜغاتك سٚی ٝساَ ٞای ٌزضت٘ ٝظش تهش
تاییذ غٛستٟای ٔاِی داضتِٚ ٝی ٔخاِفت حساتشسی ٕٞنٙاٖ پاتشجا تٛد ،ٜدوتش لاسٕی ٘یض اغهشاس تهش ٘طسهت
ٕٞضٔاٖ تا سٟأذاساٖٞ ،یات ٔذیش ٚ ٜحساتشساٖ تشای سٚضٗ ضذٖ ایٗ ٔٛضٛع داس٘ذ.
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پشسص  ٚپاسخ ٞای ٔجٕغ:
ػٕذ ٜسٛاالت سٟأذساٖ تش سش اختالفات جذی تا٘ه  ٚحساتشس  ٚػذْ تٟی ٝغٛستٟای ٔاِی ساَ  ٚ 85ػذْ
تمسیٓ سٛد تٛد ، ٜدس پاسخ ت ٝسٟأذساٖ تیاٖ ضذ تا ٔمأات تا٘ه ٔشوضی ت ٝجٟت تغییش حساتشس ته ٝتٛافهك
سسیذ ٚ ٜدس ا٘تٟای ٔجٕغ ت ٝسای ٌزاضت ٝضذٕٞ ،نٙیٗ اص پیٍیشی ٞای جذی تا٘ه تشای تؼییٗ تىّیه ایهٗ
ٔٛضٛع خثش داد ٜضذ.
٘ىت :ٝصٔضٔٞ ٝایی دس ٔجٕغ ٔثٙی تش صیاٖ  0تٔٛا٘ی تشای ٞش س ٚ ٟٓاساس اختالفات تا٘ه  ٚحساتشس ٕٞیٗ
ٔٛضٛع ٔی تاضذ.
دس خػٛظ فشٚش أٛاَ تا٘ىی ،افضایص سشٔای ٚ ٝاغشاس تش افضایص سپشدٞ ٜای تا٘ه عی ساَ ٞای ٌزضهتٝ
دس حاِی و ٝضشوت تا واٞص سٛدآٚسی ٕٞشا ٜتٛد ٜدیست ،دس پاسخ تیاٖ ضذ تشای لشاسداد  ٚتفا٘ ٓٞأٞ ٝای
تضسي ٕ ٞ ٚنٙیٗ استفاد ٜاص ٔٙاتغ غٙذٚق تٛسؼّٔ ٝی ٘یاص ت ٝافضایص سشٔای ٚ ٝسهشٔای ٝوهالٖ ٔهی تاضهذ اص
جّٕ ٝضشٚط تفا٘ ٓٞإٔٞ ٝىاسی تا اٚس تا٘ه اتشیص ٕٞیٗ ٔٛضٛع تٛد ٚ ٜتا٘ه ٞای تا سشٔای ٝوٛده تٟهشٜ
ای ٕ٘ی تش٘ذٕٞ ،نٙیٗ فشٚش أٛاَ دس دستٛس واس لشاس داسد.
دس خػٛظ دشایی تٛل ٔ 05إ٘ ٝٞاد  ٚتخػیع حذالُ تسٟیالت ٙٔ ٚاتؼی تشای جثشاٖ سشٔای ٝلفُ ضذٜ
تشای سٟأذاساٖ سٛاَ ضذ و ٝدس پاسخ دوتش لاسٕی پاسخ داد٘ذ اٚال ایٗ اتفالات لاتُ پیص تیٙی ٘ثٛد ٚ ٜثا٘یا
سٟأذاساٖ دس ٔجٕغ تش سش دٙیٗ ٔٛضٛػی تش٘أ ٝای اسائ٘ ٝىشد٘ذ.

رونذ سودآوری و تقسیم سود
سال

5335

5334

5333

پیص بینی سود هر سهم

285

283

323

سود هر سهم

-

235

305

سود تقسیمی هر سهم

-

560

0

٘تیجٌ ٝیشی:
ضشوت ت ٝجٟت سشٔایٌ ٝزاسی  ٚتٍٙا ٜداسی تا صیش ٔجٕٛػٞ ٝای ٔٙاسة  ٚسٛدآٚسی اص ایٗ حیث تشخٛسداس است و ٝدس
ساَ ٞای آتی ایٗ سشٔایٌ ٝزاسی ٞا تٟتش خٛد سا ٘طاٖ ٔی دٙٞذ ،دس غٙؼت تا٘ىذاسی ٘یض ٘سثت ت ٝسایش سلثا ،ضهشوت
لاتُ اتىاتشی ٔی تاضذ  ٚتٛا٘ست ٝاص ٌطایص ٞای پساتشجأی ت ٝخٛتی تٟش ٜتثشد ِٚی تا تٕاْ ایٗ تفاسیش ٕٞها٘غٛس وهٝ
تیاٖ ضذ ٛٙٞص اص تٟی ٝغٛستٟای ٔاِی ٔٙتٟی ت ٝاسفٙذ  85دسٔا٘ذٔ ٜی تاضذ.

تا احتشاْ
أٛس سشٔایٌ ٝزاسی – جٕاِی
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