
گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی مارون

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%1،64020شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

%1،33617نشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامی

%1،29116شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

%3،73347سایر سهامداران

%8،000100جمع

بهوتاسیس1377سالدرمارونپتروشیمیشرکت

ازشرکتاصلیمرکز،1386سالدر.رسیدثبت

(میپتروشیاقتصادیویژهمنطقه)ماهشهربهتهران

.شدمنتقل

بن هایهیدروکرواتاندریافتباشرکتتولیدفرایند

تولیدیمحصوالتمهم ترین.می شودآغازباالتر

پلیوینسنگاتیلنپلیاتیلن،مبلغیلحاظبهشرکت

.می باشندپروپیلن

درشرکتسهامازدرصد1390،3.5سالدر

درهم اکنونشرکتاینسهاموشدعرضهفرابورس

.استمعاملهحالدرفرابورسدومبازار

معرفی شرکت

ظرفیت تولیدی شرکت

(تن)ظرفیت نام محصول

1،100،000اتیلن

200،000پروپیلن

300،000پلی پروپیلن

300،000پلی اتیلن سنگین
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال حاشیه سود

TTM %36%47%42%45%45حاشیه سود ناخالص

TTM %33%44%38%43%41حاشیه سود عملیاتی

TTM %43%55%43%43%45حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

54,759,311 85,690,247 119,629,101 211,343,450 327,705,395 

(208,934,964)(110,966,930)(69,158,203)(46,908,331)(30,129,408)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 118,770,431 100,376,520 50,470,898 38,781,916 24,629,903ناخالص( زیان)سود 

(9,887,096)(9,315,582)(5,519,579)(2,895,072)(1,943,200)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

(858,643) 1,910,559 914,340 1,272,948(157,846)ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 108,024,692 92,971,497 45,865,659 37,159,792 22,528,857عملیاتی( زیان)سود 

(228,993)(703,578)(559,184)(870,159)(930,163)هزینه های مالی

 33,797,006 24,123,273 5,879,665 1,091,485 3,211,238خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 141,592,705 116,391,192 51,186,140 37,381,118 24,809,932خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

 0 0 0(270,573)(156,298)مالیات

 141,592,705 116,391,192 51,186,140 37,110,545 24,653,634خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 141,592,705 116,391,192 51,186,140 37,110,545 24,653,634خالص( زیان)سود 

 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000سرمایه

 17,699 14,549 6,398 4,639 3,082ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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1400عملکرد ماهانه شرکت در سال 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

میزان تولید محصوالت اصلی

(هزار تن)میزان تولید اتیلن  (هزار تن)میزان تولید پلی پروپیلن  (هزار تن)میزان تولید پلی اتیلن سنگین 

29،446،885 29،078،005

19،033،792
22،320،987

19،094،921

28،166،717 27،712،434
30،959،919 25،751،610 29،575،631 30،608،965

31،445،891
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ کل فروش

(میلیون ریال)مبلغ کل فروش  (میلیون دالر)مبلغ کل فروش 
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

شدهندکشوربهخودمحصوالتفروشبهموفقباراولینبرایشرکتگذشته،هفتهچنددر.

فروشبهمحصوالتجهانی،نرخ هایوضعیتورقباوشرکتاستراتژیاساسبرواستفروشتیماختیاردرشرکتفروشنرخ های

.می روند

اینتامیندنبالبهشرکتومی باشددرجه170منفیدمایمانندخاصیشرایطدارایومی پذیردصورتخاصکشتی هایبااتیلنحمل

.استخودصادراتبخشتوسعهبرایکشتی های

واحددرکهاستنفتهمراهگازصورتبهشرکتدریافتیخوراکC2+،بهنیزخوراکازدیگریبخشومی شودجداسازیریکاوری

.می شوددریافتاتانصورت

می باشددالرمیلیون167شرکت،خوراکپایداریپروژهسرمایه گذاریهزینه.

استدادهسوقدستپایینصنایعسمتبهراسازهامتانولانرژی،هزینه یومتانولنرخوضعیت.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

راه اندازیحاضرحالدرآنمتانولواحدواستشدهفاییننسآندرصد85کهبودهیورومیلیون910بوشهرپتروشیمیپروژههزینهکل

سبککمیبسیارسودمتانول،شدهتمامبهایومالیهزینه هایواسطهبهامااستداشتهفروشدالرمیلیون600گذشتهسالدرکهشده

انتهایتانیزکولگالیاتیلنواولفینواحدهای.استیافتهبهبودمسئلهاینرفتهرفتهکهداشتهخوراکمشکلواحداینهمچنیناستکرده

.رسیدخواهندبهره برداریبهامسال

اینتجهیزاتدرصد90باالیمی باشد؛یورومیلیون414می باشد،تنهزار450ظرفیتدارایکهسلمانپروپیلنپروژهدرسرمایه گذاری

.رفتخواهدمارونپروپیلنپلیواحدبهپتروشیمیاینتولید.می باشددرصد60پروژهپیشرفتولیشدهخریداریپتروشیمی

بهاربهاولفینواحداساسیاورهالوداشتخواهنداورهالروز15شرکتاولفینواحدوروز45شرکتگالیکولاتیلنواحد،1401سالدر

.شدخواهدمنتقلآتیسال

شرکتدریافتیگازnatural gasازکهاستاستحصالیضریباساسبروشرکتاینفرمولتابعنفتشرکتازدریافتیخوراکومی باشد

.استدرصد75بهآنکاهشدنبالبهشرکتویافتهکاهشدرصد77به81

مجمع قبلی شرکتدر اهم نکات با اهمیت مطرح شده 
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شدعنواندالر435متوسططوربهشرکتخوراکفعلینرخ.

رسیدخواهدبهره برداریبهامسالماهدیدرشرکتاکسایداتیلنپروژه.

یافتنخواهدافزایشوبودخواهدامسالمانندآیندهسالبرایفجرازدریافتییوتیلیتینرخ های.

15درصد11تا9بینآنموثرنرخودرصد4.5آناسمیبهرهنرخکهشدهگرفتهبوشهرپتروشیمیپروژهبرایچینازوامیوانمیلیارد

.است

شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد99معادل)ریال17،500سهمهرازایبهمجمعپایاندر.

مجمع قبلی شرکتدر اهم نکات با اهمیت مطرح شده 
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