
 

 

 

 

 

 

 گزارش مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 29/12/1400ماهه منتهی به  12دوره 
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             بسمه تعالی                                                             

وا   29/12/1401مجمع عمومی فوق العاده صااااناس اااشاک  اارس  وواق اهااق وشاداا بشراس ورام اااان مالی م  شی و  

دا محل ااعاد   16وا یک اااع  بایرر اااع     10/0۵/1401داصایم ااشامیاااس اهد ده ا ن  موا     ۵۳،021اضاوا 

س  وواق اهااق وشاداا ورگهاا گردیی ه دا یصااو  آواد,ولواا امرن پوا، ننش یراواس ااارهد غ بروی، با ا ام ماعا ،  اار

 دا وا ملسا  دیر بصمرغ گررم نمود ورگهاا گردیی.

 ایرس مجمع: مواد عشقی نژاد 

 ناظرین :آقایاس امری یرل نژاد ه علی اارمی

 نمای یه اادماس وواق: آقام اری مشیم پااچرن

 واس  اساورای  شراا وشم ینمای یه اساورق ه واداق قانونی : یانغ اهیا مشیم داده اد م

 مییر عامل ه م شی ملس  : آقام محمود گودادم

 :جلسه دستور

 ارمای  افهایش یصو  دا گررم بصمرغ

 اصالح اااا ام 

 خالصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 

 داصیم اد محل )اود اننا    ه انیهی   قانونی( وصوا  قطعی ۳0بصویب افهایش ارمای  

 مرلروس ایان 14,000,000ارمای  فعلی   •

 مرلروس ایان 4,200,000منلغ افهایش ارمای   •

•  



 

2 
 

 محل تامین افزایش سرمایه

 مرلروس ایان اد محل اود اننا    ۳,100,000 •

 مرلروس ایان اد محل انیهی   قانونی1,100,000 •

 

 بصمرما  دیر اا ابخاذ نمود:وعی اد بصمرغ گررم دا مواد دا وا اهن مجمع , مجمع هااد دا وا دهک گردیی ه  

مرلروس ااشغ عادم یک  هاا  18،200مرلرااد ایان می وا ای س  و    18،200اارمای   ارس  منلغ  :  8مادهدستتور دو   

بماک آس پردای   ایه ااا  نام ا مجمع مقرا دا ا   رد  مییره ورام سلر  ااشامیاااس و  ایالی وا ناک بقسارغ  ایه ه 

مرهاس م علق  اد محل ااود اننا ا   ه انیهی   اا را ی ، ااشاک وا ناک مییی م  وا ه دا صاوا   نسان  ااشاک ایشااس و  

 ایجاد پااه اشاک وا اعای  اقوق ه م افع اشامیاااس ه صرف  ه صالح آناس اقیاک  دک اا معمون دااد.

 اساسنامه حذف گردید. 10و    9ماده  

 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید.  11ضمنا ماده  

 ر  ااخح اقرقی یا اقوقی دا  ر دماس می بوانی و   وا مساا قرغ یا برر مساا قرغ اد  ریص ا ااخا  هاوساا   یود 

داصای اد ااشاک  ارس  اا دا مال ر  دا ا   وا ایه نسان  و  ماداد ور نصاا  مقسوا فاقی اص اام دا مجامع  ۵/2ایاسثر

 عمومی یوا ی وود.

 


