
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهی منتشره در تاریخ1390/03/17 در خصوص دعوت به  مجمع  

عمومی عادي ساليانه راسس ساعت16:00 روزشنبه مورخ 1390/03/28 در محل تهران- بالتر از ميدان ونک - خيابان عطار- پلک

 20- مركز تحقيق و توسعه همکاران سيستم برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

همکاران سيستمشركت

722050همکاران

تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالی منتهی به 1389/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 

45850شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالی سال )دوره( مالی منتهی به1389/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومی:



درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

%2010776810.05محمود نظاري

%157541417.88شهریار رحيمی

%109082015.45مهدي انصاریان

%1999999810همایون حریري

%165467868.27ميرعبدالسعيد ميرجهانی محمد آبادي

%196564189.83نادر حریري

%146851417.34زهرا عاشري

%44614982.23اسمعيل كمالی روستا

%98463384.92مهوش مهاجري

%100938635.05آیدین نظاري

%99688384.98سارا نظاري

%90117884.51قمرتاج افراسيابی

%69414893.47همکاران سيستم پناه شمال تهران

%45490012.27معصومه دانشيان

%33299981.66علی حریري

%39999982یاسمن حریري

%24999981.25مهدي حجت انصاري

%23599981.18لدن صباغ

%19955661محمد عاشري

%16410580.82نفيسه دهگانپور

%65061793.25سایر

%8320همکاران سيستم مدیریت طرح هاي عمومی

97.41 194864895 %جمع:

 آقاي/خانم ناصر ناصري پور به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم محمد عزیزالهی به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم شهياد شرقی به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم فضيلت احمدزاده 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:

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

ه- اعضای هيئت  مديره :



نوع عضويت نوع شركت

موظف/غير سمت

 موظف

كد ملی نماينده

  عضو حقوقی

نام نماينده عضو 

 حقوقی

شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقی/كد ملی

نام عضو حقيقی يا 

 حقوقی هيئت مديره

مدرك 

تحصيلی

كارشناسیموظفرئيس هيئت مدیرهاصلی0044838336محمود نظاري

نایب رئيس هيئت اصلی0047337737همایون حریري

مدیره

كارشناسی ارشدغير موظف

كارشناسی ارشدموظفعضو هيئت مدیرهاصلی4322677134مهدي انصاریان

كارشناسیموظفعضو هيئت مدیرهاصلی0041046676اسمعيل كمالی روستا

همکاران سيستم پناه شمال 

تهران

موظفعضو هيئت مدیرهاصلیسهامی خاص159578 كارشناسی3781920666فرید فولدي

همکاران سيستم مدیریت طرح 

هاي عمومی

موظفعضو هيئت مدیرهعلی البدلسهامی خاص132563 كارشناسی2690975041مهدي اميري

مدرك تحصيلیكد ملینام مدير عامل

كارشناسی2470327024شهریار رحيمی

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالی شركت براي سال منتهی به  1389/12/29و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

صورت سود )زیان( با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

و- تصميمات مجمع:

شرح
دليل تغييرات عملکرد واقعی نسبت به درصد نسبت به

 صورتهای مالی حسابرسی شده

واقعی سال مالی منتهی 

به1389/12/29)ميليون 

ريال(

فروش

100 142,471 فروش و درآمد ارائه خدمات

)23( )33,443( بهاي تمام شده كالي فروش رفته

77 109,028 سود )زیان( ناخالص

)40( )56,773( هزینه هاي عمومی اداري و تشکيلتی

0 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ي عملياتی

37 52,255 سود )زیان( عملياتی

)3( )3,675( هزینه هاي مالی

36 51,374 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

9 12,765 خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه

79 112,719 سود )زیان( قبل از اقلم غير مترقبه, اثرات انباشته تغيی

0 0 اقلم غير مترقبه, اثرات انباشته تغيير در اصول و روشه

79 112,719 سود )زیان( قبل از كسر ماليات

)8( )12,102( ماليات

71 100,617 سود )زیان( خالص دوره

0 261 سود عملياتی هر سهم )ریال(

0 564 سود هر سهم قبل از كسر ماليات )ریال(

0 503 سود هر سهم پس از كسر ماليات

140 200,000 سرمایه



مبلغ )م. ريال( شرح

سودانباشته ابتداي دوره

تعدیلت سنواتی

سود سهام مصوب مجمع سال قبل 

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته 

پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل 

سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل 

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه 

سود قابل تخصيص

اندوخته قانونی 

اندوخته طرح و توسعه 

پاداش هيئت مدیره 

سود سهام مصوب سال جاري

سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع 

سود نقدي هر سهم )ریال(

87,306

)531(

)40,000(

0

0

0

)40,000(

107,392

)5,031(

0

0

)50,000(

52,361

250

100,617 سود یا زیان پس از كسر ماليات 

  ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

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

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقی يا حقوقی هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقی/كد ملی

 نوع عضويت

اصلیمحمود نظاري 0044838336 حقيقی

اصلیهمایون حریري 0047337737 حقيقی

اصلیمهدي انصاریان 4322677134 حقيقی

اصلیاسمعيل كمالی روستا 0041046676 حقيقی

علی البدلهمکاران سيستم پناه شمال تهران 159578 سهامی خاصحقوقی

علی البدلمهدي اميري 2690975041 حقيقی

اصلیفرید فولدي 3781920666 حقيقی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید. 

دنياي اقتصاد

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

 مبلغ0 ریال بابت برگزاري حداقل  0 جلسه در ماه مصوب شد. 

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره: 

1000 ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.  

تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ : 



اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی براي سال مالی 1390 به هيات مدیره تفویض گردید.

ورود به فرابورس و بورس مورد تصویب سهامداران حاضر در مجمع قرار گرفت.

ساير موارد:


