
توسعه معادن روی ایرانگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%1,20850.05شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار

%1،20649.95سایر سهامداران

%2,414100جمع

سطتوراهبریکمیتهتشکیلبا1376سالماهدیدر

تشکیلجهتتالشوقت،فلزاتومعادنوزارت

ایجادمنظوربهعامسهامیصورتبهشرکتی

تنهزار100میزانبهرویتولیدجدیدظرفیت های

وملینهاد27مشارکتجلبباوگردیدآغازسالدر

ازتاییدیهاخذباوموسسهیئتعنوانبهمنطقه ای

ردممعمومبهسهامعرضهبهنسبتزنجانثبتاداره

.شداقدام

بهاداراوراقبورسسازماندر1379سالدرشرکت

اولبازاردرحاضرحالدروگرفتقرارپذیرشمورد

.استمعاملهحالدربورس

معرفی شرکت

ترکیب درآمدی شرکت

سود خالصدرآمد سود تضمین شده به نسبت صنسبت درآمد سود سهام به سود خالسال

139898%7.7%

139998.3%3.8%

140097.5%4%
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

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

TTM98%98%96%97%95حاشیه سود عملیاتی%

TTM98%98%94%96%96حاشیه سود خالص%

13961397139813991400واحددوره مالی
درامد سود سهام

(میلیون ریال

821,675 1,586,324 1,972,605 5,960,378 8,281,992 

 346,053 229,634 156,483 68,887 102,566درامد سود تضمین شده

 0 0 31 30 0فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

 0 0 0 0 0ارتغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهاد( زیان)سود 

 0 0 0 36,444 327,977سایر درامدهای عملیاتی

 8,628,045 6,190,012 2,129,119 1,691,685 1,252,218درامد کل

(146,127)(120,602)(92,513)(52,996)(57,223)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0 0 0 0 0سایر هزینه های عملیاتی

 8,481,918 6,069,410 2,036,606 1,638,689 1,194,995عملیاتی( زیان)سود 

(2,392)(25,570)(36,747)(27,592) 0هزینه های مالی

 20,735 20,650 14,632 8,843 13,021خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 8,500,261 6,064,490 2,014,491 1,619,940 1,208,016خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(11,045)(3,864)(2,930)(2,777)(5,684)مالیات

 8,489,216 6,060,626 2,011,561 1,617,163 1,202,332خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 0 0 0 0 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی( زیان)سود 

 8,489,216 6,060,626 2,011,561 1,617,163 1,202,332خالص( زیان)سود 

 2,413,950 2,413,950 2,413,950 2,413,950 2,413,950سرمایه

 3,517 2,511 833 670 498ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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78,0%

9,8%
9,7%

2,5%

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار

فاسمین فرآور فسرب سایر شرکت ها

68%

15%

11% 6%

دهترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام ش

سرمایه گذاری اندیشه محوران ذوب روی بافق تولید روی ایران سایر شرکت ها

درصد از کل سود دریافتیسود دریافتینام شرکت

%690182983کالسیمین

%78840210ذوب روی بافق

%2794403نشرکت سرمایه گذاری اندیشه محورا

%1711262شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

%141,1952سایر شرکت ها

ترکیب سود سهام دریافتی شرکت
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

.استافزایشحالدرمسورویوسربنظیرآهنیغیرفلزاتمصرفواستکاهشبهروجهاندرفوالدمصرف❖

خواهدسربیتقاضاکاهشباعثآنتولیددرلیتیمازاستفادهوباتریساختفرایندتغییرکهاستباتری سازیدرسربمصرفعمده❖

.شد

هبآنشدنزنگضدبرایفلزاتآبکاریوگالوانیزاسیونصنعتدررویمصرفدرصد50ومی شودتولیدچینتوسطدنیارویدرصد34❖

.می رودکار

.استصادراتیایرانرویمعادنتوسعهمجموعهفروشدرصد70حدود❖

.استشدهشرکت هااولیهموادکمبودورقابتافزایشباعثکاالبورسدراولیهموادعرضهویافتهکاهشانگورانمعدنعیار❖

.استنرفتهفروشواستکشورازخارجدرکالسیمینشمشتنهزار13❖

.استبافقاحیایرویوذوبکند،استفادهسولفورهخاکازمی تواندکهشرکتیتنها❖

.استشدهکخوراتامینبهمنتاروزدرتن125ظرفیتباوشدهخریداریکالسیمینبرایدرصد40خاکتنهزار50قبلهفته❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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.استفعالیتحالدرروزدرشمشتن20ظرفیتباواستشدهخوراکتامینماهبهمنتاعباسبندرکارخانه❖

.استکردهایجادتجارتبرایترمزیکاالبورسدرمحصوالتعرضه❖

.استبودهافزایشحالنیزدرانبارهاموجودی،1401سالطینرخ هاافزایشوجودبا❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(اصلیشرکتخالصسوددرصد85معادل)ریال3000سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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