
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1400/04/19 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت14:00 روزیکشنبه مورخ 1400/04/20 در محل خيابان ولي عصر نرسيده به چهار راه شهيد چمران)پارک وي( مجموعه ورزشي تلش برگزار گردید و  در 

خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

هلدينگ داروپخششركت:

439904وپخش

تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1399/12/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

771019شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1399/12/30

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

%251240سایرین ) كمتر از 5 درصد (

%13605043916.2شركت سرمایه گذاري ملي ایران

%60535187772.07شركت سرمایه گذاري دارویي تامين

88.27 741427440 %جمع:

 آقاي/خانم دكتر پویا فرهت به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عليرضا برقي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم امين اسلمي فارساني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محسن صفاجو 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

نایب رئيس هيئت اصلي10100686779سرمایه گذاري ملي ایران

مدیره

غير موظف دكتري مدیریت0452340446محمد ابوئي اردكان

 سيستم ها

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10102543204سرمایه گذاري داروئي تامين كارشناسي ارشد0079126340محمدامين اله داد

 علوم سياسي

رئيس هيئت اصلي10101823437كارخانجات دارو پخش

مدیره

غير موظف فوق دكتري 0053207841محمدحسين قهرماني

علوم اعصاب

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10100402567داروسازي ابوریحان وحيد هاشم بيک 

محلتي

دكتري 0452295424

داروسازي

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10100999659داروسازي اكسير كارشناسي 0047202807فرشاد ملک وندفرد

حسابداري

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

دكتري داروسازي0452295424وحيد هاشم بيک محلتي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1399/12/30و 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

10,162,982سود )زیان( خالص

9,325,676سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

9,325,676سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)7,140,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

2,185,676سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

)1,035(انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

12,347,623سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

12,347,623سود )زیان( انباشته پایان دوره

)9,397,920(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

2,949,703سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

12,099سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

11,188سود نقدي هر سهم )ریال(

840,000سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليسرمایه گذاري ملي ایران 10100686779 سهامي عامحقوقي

اصليسرمایه گذاري داروئي تامين 10102543204 سهامي عامحقوقي

اصليكارخانجات دارو پخش 10101823437 سهامي عامحقوقي

اصليداروسازي ابوریحان 10100402567 سهامي عامحقوقي

اصليداروسازي اكسير 10100999659 سهامي عامحقوقي

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

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(

39000000 33000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص


