
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-037 مورخ 1400/03/08 و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی 

منتشره در تاریخ1400/04/19 21:01:33 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 در محل خيابان ولی 

عصر نرسيده به چهار راه شهيد چمران)پارک وی( مجموعه ورزشی تلش 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:

هلدينگ داروپخش

439904 وپخش

771031شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

0 25124 %سایرین ) کمتر از 5 درصد (

16.2 136050439 %شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

72.07 605351877 %شرکت سرمایه گذاری دارویی تامين

88.27جمع: 741427440%

 آقای/خانم پویا فرهت به عنوان ریيس مجمع 

 آقای/خانم عليرضا برقی به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم امين اسلمی فارسانی به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم محسن صفاجو 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 

1,000 840,000,000 840,000 

1,660,000

0

0

0

0

0

1,050,000

0

2,710,000

0

323

0

 1,660,000  0  0  1,050,000  2,710,000  323 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 

مازاد تجديد 

ارزيابی 

داراييها

)ميليون ريال(

0

0

 0 

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضيحات:

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


