« برگساری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1316/03/31شرکت آتیه فوالد نقش جهان»

در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت آتیه فوالد نقش جهان  273ریال سود به ازای هر سهم تقسیم
گردید.
آلبی هلکی هذیش ػبهل ؿشکت آتیِ فَالد ًمؾ جْبى اص ثشگضاسی هجوغ ػوَهی ػبدی ػبالًِ
ؿشکت آتیِ فَالد ًمؾ جْبى خجش داد.
هجوغ ػوَهی ػبدی ػبلیبًِ ؿشکت هزکَس ثب حضَس اکثشیت صبحجبى ػْبم ٍ یب ًوبیٌذگبى لبًًَی
آًبى  ،ثبصسع لبًًَی ؿشکت ٍ اػضبء هحتشم ّیأت هذیشُ دس سٍص چْبسؿٌجِ هَسخ  96/05/25دس هحل
ػبلي اجتوبػبت ؿشکت تَکب حول ٍ ًمل ثشگضاس گشدیذ.
پغ اص اػالم سػویت جلؼِ ،دػتَس جلؼِ لشائت ٍ آلبی اهیشحؼیي ًبدسی ًوبیٌذُ کبسکٌبى ؿشکت
فَالد هجبسکِ ثِ ػٌَاى سئیغ هجوغ  ،آلبی حویذسضب لٌذی ًوبیٌذُ ؿشکت تؼبًٍی هصشف کبسکٌبى ٍ آلبی
هحوذ تمی صوذی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ ؿشکت ػشهبیِ گزاسی تَکب فَالد ثِ ػٌَاى ًبظشیي هجوغ ٍ آلبی
احوذ جؼفشی ثِ ػٌَاى هٌـی هجوغ اًتخبة گشدیذًذ .پغ اص آى گضاسؽ ّیئت هذیشُ ثِ هجوغ تَػط
هذیشػبهل ؿشکت آلبی ػلیشضب هلکی لشائت گشدیذ .دس اداهِ جلؼِ ،حؼبثشع هؼتمل ٍ ثبصسع لبًًَی
ؿشکت ًیض گضاسؽ خَد سا دس خصَف صَست ّبی هبلی ؿشکت آتیِ فَالد ًمؾ جْبى ثشای دٍسُ هبلی
هٌتْی ثِ  1396/03/31اسائِ ٍ هَسد تصَیت ػْبهذاساى لشاس گشفت.
آلبی اهیشحؼیي ًبدسی ضوي تـکش اص اػضبی ّیئت هذیشُ ،هذیشاى ٍ کبسکٌبى ؿشکت آتیِ فَالد
ًمؾ جْبى ،ػولکشد ؿشکت هزکَس سا ثِ ػٌَاى یکی اص ّلذیٌگ ّبی هْن ٍ ؿجکِ تَصیغ هحصَالت
فَالدی دس کـَس هطلَة خَاًذ ٍ گفت ثب اّذاف ٍ فؼبلیت ّبی ًظبم هٌذی کِ ؿشکت آتیِ فَالد ثشای
خَد ثِ ٍیظُ ػشهبیِ گزاسی دس پشٍطُ ّبی ؿشکت صٌبیغ ٍسق ّبی پَؿؾ داس تبساص چْبسهحبل ٍ ػٌگ
ٍ فَالد ّشهضگبى تشػین ًوَدُ اػت آیٌذُ ثؼیبس هٌبػت ٍ سٍؿٌی ثشای ؿشکت هزکَس ٍ ؿشکت ّبی
صیشهجوَػِ سلن خَاّذ خَسد ٍ ػْبهذاساى هحتشم آى دس آیٌذُ ثْشُ هٌبػجی اص ػشهبیِ گزاسی ّبی خَد
خَاٌّذ ثشد.
الصم ثِ رکش اػت کِ ثبلؾ ثش  93دسصذ ػْبم ؿشکت آتیِ فَالد ًمؾ جْبى ثِ صَست هؼتمین ٍ
ؿیش هؼتمین هتؼلك ثِ کبسکٌبى ؿشیف فَالد هجبسکِ هی ثبؿذ.ایي ؿشکت پغ اص ؿشکت تؼبًٍی هصشف
کبسکٌبى ؿشکت فَالد هجبسکِ تٌْب ؿشکت ػْبهی خبف اػت کِ ثب ایي دسصذ ػْبم افتخبس خذهت ثِ
پشػٌل ؿشکت فَالد هجبسکِ سا داسد.

ایـبى اػالم ًوَد دس حبل حبضش  17ؿشکت ثِ ػٌَاى ؿشکت ّبی صیشهجوَػِ آتیِ
فَالد ًمؾ جْبى دس صهیٌِ تأهیي هَاد هؼذًی ٍ ثبصسگبًی  ،ثبصاس ػشهبیِ  ،تَلیذ ٍسق گبلَاًیضُ ٍ گبلَالَم
(ثشای اٍلیي ثبس دس کـَس)  ،تَلیذ دٍلَهیت ٍ آّک کلؼیٌِ ٍ خذهبت فَالد فؼبلیت هی ًوبیٌذ .
ػولکشد ؿشکت آتیِ فَالد ًمؾ جْبى خَؿجختبًِ طی ػبلْبی گزؿتِ سًٍذ ثؼیبس هثجت ٍ هٌبػجی
سا داؿتِ اػت  EPS .ؿشکت  275سیبل ثَدُ کِ ثشاػبع تصَیت هجوغ  273سیبل ػَد ثِ اصای ّش ػْن
تمؼین گشدیذّ .وچٌیي دس سػیذگی ثِ هَاسد دیگش دػتَس جلؼِ هؤػؼِ حؼبثشػی آییي تشاص آسیب ثِ ػٌَاى
ثبصسع اصلی ٍ حؼبثشع ٍ هَػؼِ کبسثشد تحمیك ثِ ػٌَاى ثبصسع ػلی الجذل ثشای هذت یک ػبل
اًتخبة گشدیذًذ .سٍصًبهِ ًؼل فشدا ثِ ػٌَاى سٍصًبهِ کثیشاالًتـبس ؿشکت ثشای دسج آگْی ٍ دػَتٌبهِ ّبی
ػبل هبلی هٌتْی ثِ  97/03/31اًتخبة گشدیذ.
دس اداهِ تمؼین ػَد  273سیبلی همشس گشدیذ حذٍد  180سیبل ػَد ثبثت تصَیت هجوغ ػوَهی
فَق الؼبدُ ػبل گزؿتِ ثِ حؼبة افضایؾ ػشهبیِ هٌظَس ٍ هجلؾ حذٍد  93سیبل طی هجوغ ػوَهی فَق
الؼبدُ کِ دس آیٌذُ ثشگضاس هی گشدد ثبثت ػشهبیِ گزاسی دس ؿشکتْبی ٍسق ّبی پَؿؾ داس تبساص
چْبسهحبل ٍ ؿشکت ػٌگ ٍ فَالد ّشهضگبى ثِ حؼبة افضایؾ ػشهبیِ هٌظَس خَاّذ ؿذ.
ؿبیبى رکش اػت ثِ هحض آهبدُ ؿذى ثشگِ ّبی حك تمذم  ،اص طشیك خجشًبهِ ؿشکت فَالد هجبسکِ
ثِ ػْبهذاساى هحتشم اطالع سػبًی خَاّذ ؿذ .لزا ػْبهذاساى هحتشم جْت ػَْلت دس دسیبفت گَاّی ًبهِ
حك تمذم ثِ آدسع ٍة ػبیت ؿشکت ػشهبیِ گزاسی تَػؼِ تَکب  www. tukadev.irهشاجؼِ ٍ پغ
اص چبح ٍ تکویل فشم ّبی هشثَطِ  ،ثِ آدسع ؿشکت تَػؼِ تَکب :اصفْبى– خیبثبى چْبسثبؽ ثبال– هجتوغ
کَثش -فبص -2طجمِ ٍ 2احذ  ٍ 429یب اص طشیك تلفکغ  031/36204784-85اسػبل فشهبیٌذ.
دس ضوي ػْبهذاساًی کِ هبیل ثِ دسیبفت ػَد ػْبم خَد ّؼتٌذ هی تَاًٌذ پغ اص دسیبفت فشم حك
تمذم ػْبم ًؼجت ثِ تکویل فشم الذام ٍ ػَد خَد سا دسیبفت داسًذ  ،دس ؿیش ایٌصَست ؿشکت ثشای آى
دػتِ اص ػْبهذاساًی کِ ًؼجت ثِ تکویل فشم الذام ًٌوبیٌذ ٍ دسخَاػت ػَد ًٌوَدُ اًذ افضایؾ ػشهبیِ
خَاّذ داد.

