
موضوع: تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال  مالی منتهی به 1401/12/29

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-242 مورخ 1400/11/23 و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی 

منتشره در تاریخ1400/12/24 12:14:55 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/01/20 در محل تهران خيابان 

مطهری شماره 187 ساختمان شماره یک بانک سينا طبقه چهارم سالن کنفرانس 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:

مديريت سرمايه گذاری كوثر بهمن

569988 وكبهمن)مديريت سرمايه گذاری كو

868762شماره پيگيری:

ب- دستور جلسه:

تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرين در جلسه عمومی:

درصدتعداد سهام اسامی سهامداران

1.39 34654000 %سایر سهامداران

6.79 169734754 %صندوق بازارگردانی سينا بهگزین

82 2049996000 %بانک سينا

90.18جمع: 2254384754%

 آقای/خانم چنگيز مروج به عنوان ریيس مجمع 

 آقای/خانم مسعود جميلی به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم جواد زمانی به عنوان ناظر مجمع 

 آقای/خانم مهدی بختياری 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 2,500,000,000 2,500,000 

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

0

100

0

 2,500,000  0  0  0  2,500,000  100 

آخرين سرمايه ثبت شده 

در اختيار 

هيئت مديره 

مازاد تجديد 

ارزيابی 

داراييها

)ميليون ريال(

0

0

 0 

توضيحات:

سایر مواردی که در صلحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

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 نخواهد رسيد


