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نترکیب سهامدارا

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%23,77024.5های سرمایه گذاری سهام عدالتشرکت

%25,53526.3شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

%14,29514.7انددهمشمولین سهام عدالت که روش مستقیم را استفاده کر

%18,18418.8شرکت ملی صنایع پتروشیمی

%7,3807.6سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

%7,8178.1سایر سهامداران

%96,980100جمع
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صورت سود و زیان شرکت

13971398139914001401واحدصورت سود زیان

درامد سود سهام

ال
ری

رد 
لیا

می

49,860 92,014 135,493 361,962 521,968 

 0 0 0 0 0درامد سود تضمین شده

 90 29,489 76,049 6,936 77فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

 0 0 0 0 0رتغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادا( زیان)سود 

 2,921 1,400 1,293 599 0سایر درامدهای عملیاتی

 524,980 392,851 212,835 99,549 49,937درامد کل

(2,636)(1,999)(1,245)(928)(548)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0 0 0 0 0سایر هزینه های عملیاتی

 522,344 390,852 211,589 98,620 49,389عملیاتی( زیان)سود 

(25,303)(22,626)(17,910)(7,505)(1,187)هزینه های مالی

 74,611 18,489 16,085 7,487(5,948)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 571,653 386,714 209,764 98,603 42,253خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(14,092) 0(135) 0(562)مالیات

 557,561 386,714 209,629 98,603 41,691خالص( زیان)سود 

 489,500 489,500 287,000 143,500 91,500سرمایه

852014287901,139ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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نمودار مبالغ درآمد کل شرکت

نمودار ترکیب درآمد شرکت
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(میلیارد ریال )مبلغ درامد کل ریالی ساالنه (میلیون دالر ) مبلغ درامد کل  دالری ساالنه
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درامد سود سهام فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود  سایر درامدهای عملیاتی
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مطالب مهم مطرح شده در مجمع

.تومان به ازای هر سهم تقسیم شد50درصد سود خالص، معادل 44در پایان مجمع  

.استکردهگذاریهدفرادستیپایینصنایعازدالریمیلیارد1۰۰درامدشرکت•

وتعامل,ملیتوسعهصندوقظرفیتازحداکثرییاستفاده.دارددستدرشدهتعریفایتوسعهطرحدالرمیلیارد1۵حدودشرکت•
ذبجباهاپروژهنیازموردسرمایهتامینبرایپروژهصندوقطراحیمالی,تامیننوینابزارهایازاستفادهها,بانکباهمکاری
.تندهسهاپروژهمالیتامینهایسیاستازفارسخلیجسرمایهتامینشرکتهایظرفیتازاستفادهومردمیکوچکهایسرمایه

.اندداشتهیارزفروشدالرمیلیارد1۰پتروشیمیصنعتکلودالرمیلیارد۴شرکتجاریسالابتدایاز•

گازیانمیدیتوسعههاگذاریسرمایهاینازیکی.داردراگازونفتمیادیندرگذاریسرمایهیبرنامهخوراکتامینبرایشرکت•
گذاریمایهسر.استقراردادیمدلانتخابوقیمتسازینهایییمرحلهدرکهاستایالمپتروشیمیخوراکتامینبرایبیجارتنگ

خطوط.تاسپروپوزالتهیهیمرحلهدرامامبندرپتروشیمیوبلندبیدگازپاالیشگاهخوراکتامینهدفباخامیمارونمیداندر
یمدیرههیئتازمجوزاخذمرحلهدریادآورانپاالیشگاهخوراکتامینهدفباکارونغربودارخوینمیدانفلرگازهایانتقال

.استنفتملیشرکت

.استگردیدهتوقیفپارسپتروشیمیدالریمیلیون11۵طلببابتپتروشیمیبازرگانیشرکتاموال•

فروشمیزانودرصد۸۷صادراتریالیمبلغدرصد,۴۴اصلیشرکتسوددرصد,۴1تلفیقیسوددرصد,۸.2شرکتتولیدمقدار•
.استداشتهرشددرصد۷1شرکت

.دارداختیاردررامنطقهدردومجایگاهودنیاپتروشیمیبرترشرکت1۰۰بیندر23جایگاهفارسخلیجهلدینگ•


