
موضوع: تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال  مالی منتهی به 1391/12/30

 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس  آگهی منتشره در تاریخ1392/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 11:00 روز 

پنج شنبه مورخ 1392/03/09 در محل دفتر مرکزي شرکت همکاران سيستم به نشانی تهران خيابان وليعصر بالتراز ميدان ونک خيابان عطار پلک 8 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:

همکاران سيستم

722051 سيستم)همکاران(

119293شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصميم گيري در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

0.06 149133 %محمود نظاري

0.08 200332 %مازیار نخعی مقدم

0.09 220832 %شاپور فتن

0.09 222677 %شهریار رحيمی

0.1 245715 %علی وزیري

0.11 263074 %فضيلت احمد زاده

0.11 268271 %سودابه گرمرودي

0.11 270822 %آزاد کمالی روستا

0.13 318750 %حسن علی پور طبرستانی

0.16 410805 %ناصر ناصري پور

0.41 1026040 %همکاران سيستم مدیریت طرح هاي عمومی

0.61 1527770 %همکاران سيستم پناه شمال تهران

1.11 2774854 %شرکت سپيدار سيستم آسيا )سهامی خاص(

1.25 3124997 %مهدي حجت انصاري

2.05 5123299 %سایر

91.01 227534590 %شرکت مدیریت سرمایه گذاري آینده نگر دانا

97.47جمع: 243681961%



 آقاي/خانم اسماعيل کمالی روستا به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم ميرعبدالسعيد ميرجهانی محمدآبادي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمدرضا ضياظریفی به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم اميرمصطفی اعرابی پور 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:

 مجمع با افزایش سرمایه )به شرح جدول ذیل( موافقت نمود

ر- تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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 

1,000 250,000,000 250,000 

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

40

40

 200,000  0  0  0  200,000  80 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 


