
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1393/02/31 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت09:00 روزسه شنبه مورخ 1393/03/13 در محل تهران خيابان شيخ بهایي جنوبي خيابان ایران شناسي خيابان نهم پلک 6 سالن آمفي تئاتر مركز 

مطالعات و بهره وري منابع انساني برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

همکاران سيستمشركت:

722051سيستم)همکاران(

تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1392/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

166763شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1392/12/29

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

%43749951.25مهدي حجت انصاري

%48947951.4شركت سپيدار سيستم آسيا )سهامي خاص(

%154384464.41سایر

%30096300685.99شركت مدیریت سرمایه گذاري آینده نگر دانا

93.05 325671242 %جمع:

 آقاي/خانم محمود نظاري به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم اسماعيل كمالي روستا به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مهدي انصاریان به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم امير مصطفي اعرابي پور 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:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غير سمت

 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

رئيس هيئت اصلي0044838336محمود نظاري

مدیره

كارشناسيموظف

نایب رئيس هيئت اصلي2470327024شهریار رحيمي

مدیره

كارشناسيموظف

همکاران سيستم پناه شمال 

تهران

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي159578 كارشناسي ارشد0041046676اسمعيل كمالي روستا

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي348134سپيدار سيستم آسيا دكتري3257029926سيد بابک علوي

مدیریت سرمایه گذاري آینده 

نگر دانا

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي407534 كارشناسي ارشد0047337737همایون حریري

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

ه- اعضای هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

2690975041مهدي اميري

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1392/12/29و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

و- تصميمات مجمع:

شرح
دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به درصد نسبت به

 صورتهای مالي حسابرسي شده

واقعي سال مالي 

منتهي 

به1392/12/29

)ميليون ريال(

فروش

100 289,439 فروش و درآمد ارائه خدمات

)23( )66,279( بهاي تمام شده كالي فروش رفته

77 223,160 سود )زیان( ناخالص

)33( )95,356( هزینه هاي عمومي اداري و تشکيلتي

37 107,945 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ي عملياتي

81 235,749 سود )زیان( عملياتي

)2( )5,669( هزینه هاي مالي

0 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

41 118,407 خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه

120 348,487 سود )زیان( قبل از اقلم غير مترقبه, اثرات انباشته 

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

120 348,487 سود )زیان( قبل از كسر ماليات

)11( )30,787( ماليات

110 317,700 سود )زیان( خالص دوره

0 674 سود عملياتي هر سهم )ریال(

0 996 سود هر سهم قبل از كسر ماليات )ریال(

0 908 سود هر سهم پس از كسر ماليات

121 350,000 سرمایه



مبلغ )م. ريال( شرح

سودانباشته ابتداي دوره

تعدیلت سنواتي

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 قانوني 

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(

258,278

)4,486(

)125,000(

0

0

0

)100,000(

346,492

)10,000(

0

)3,500(

)175,000(

157,992

500

317,700 سود یا زیان پس از كسر ماليات 

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

موسسه حسابرسي بيات رایان به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي شاهدان بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

دنياي اقتصاد

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

 مبلغ5000000 ریال بابت برگزاري حداقل  1 جلسه در ماه مصوب شد. 

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره: 

3500 ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.  

تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ : 


