
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-067 مورخ 1400/04/12 و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی 

منتشره در تاریخ1400/04/15 08:39:39 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26 در محل خيابان شيخ بهایی 

جنوبی- شهرک والفجر- انتهاي خيابان ایرانشناسی- ميدان شهداي دانشجو- خيابان نهم- پلک 6-سالن آمفی تئاترمرکز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتی برگزار 

گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

شركت:

بسمه تعالی

اطلعيه

كد صنعت:نماد:

لوله و ماشين سازی ايران

271015 فلوله

773943شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصميم گيري در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

0.59 2960000 %صندوق حمایت وبازنشستگی آینده ساز

8.68 43406020 %شرکت سرمایه گذاري ملی ایران

16.02 80101649 %سایرسهامداران

22.63 113152825 %شرکت سرمایه گذاري آتيه صباء )سهامی خاص(

47.92جمع: 239620494%

 آقاي/خانم نرگس یزدانيان به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم مجيد آتشگر به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم حميد فهيمی به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم بيژن برومند حيدرآبادي به عنوان منشی مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضاي 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 

1,000 500,000,000 500,000 

0

0

0

0

0

0

0

0

6,200,000

0

1240

0

 0  0  0  0  6,200,000  1,240 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 

مازاد تجديد 

ارزيابی 

داراييها

)ميليون ريال(

6,200,000

0

 6,200,000 

توضيحات:

اصلح ماده مربوطه در اساسنامه

اصلح ماده اساسنامه

استماع گزارش توجيهی افزایش سرمایه

تصميم گيري در خصوص افزایش سرمایه

سایر مواردي که در صلحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ز - زمان بندی ثبت افزايش سرمايه

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

شرکت ها به ثبت خواهد رسيد


