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مجمع روز یک شنبه مورخ  09/90/82راس ساعت  03:9صبح در محل پژوهشگاه نیرو واقع در شهرک غرب.
بلوار دادمان ،با حضور بیش از  29درصد سهامداران به ریاست آقای دکتر اسماعیلی دانا (عضو هیات مدیره به
نمایندگی از شرکت نفت و گاز پارسیان) و با حضور جناب آقای زمانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل محترم و جناب
آقای عسگری حسابرس و بازرس قانونی و همچنین جناب آقای علیخانی به عنوان نماینده سازمان بورس برگزار
گردید.
مصوبات مجمع به شرح زیر ایراد گردید:
 .1تصویب صورتهای مالی
 .8تعیین پاداش هیات مدیره به میزان  98029میلیون ریال
 .:تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیاتمدیره ماهانه مبلغ  1809990999ریال به صورت ناخالص
 .4انتخاب موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شرکت
 .9درج آگهی های شرکت در روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد
 .6تعیین سود نقدی شرکت به میزان  18906ریال به ازای هر سهم

معرفی شرکت
شرکت پتروشیمی پردیس مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان این محصوالت در سطح جهان می باشد .حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر ،هماهنگی با
استانداردهای فنی و زیست محیطی به روز ،سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی ،خطوط حمل و نقل دریایی و
برخورداری از تاسیسات ذخیره سازی محصوالت و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصوالت ،قرار گرفتن در
کنار دریا از جمله مهمترین مزیت ها و ویژگی های این شرکت بوده که چشمانداز روشنی را برای جایگاه این شرکت
در بازارهای داخلی و بین المللی ترسیم مینماید.
پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،در شهر عسلویه واقع گردیده است .خوراک هر فاز مجتمع،
گاز طبیعی به میزان  679میلیون متر مکعب در سال است که از محل فازهای گازی پارس جنوبی تامین و از طریق
مجتمع پتروشیمی مبین وارد شرکت می شود.
تامین مصارف آب ،برق ،بخار و سایر سرویس های جانبی در فاز  1و  8مجتمع از شرکت پتروشیمی مبین انجام می
شود .قابل ذکر است تامین بخار و آب بدون یون (تمام سرویس های جانبی به جز برق) در فاز  :توسط پتروشیمی
پردیس صورت می گیرد.
ظرفیت اسمی شرکت در حال حاضر  881998999تن اوره(کود شیمیایی) عمدتا قابل صادرات و
 18:698999تن آمونیاک می باشد که از این میزان آمونیاک ،حدود  1998999تن؛ مازاد بر نیاز خطوط
تولید اوره بوده و جهت فروش و صادرات عرضه می گردد.
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پروژه های شپدیس

عنوان

زمان آغاز پروژه

زمان بهره برداری

میزان سرمایه گذاری

فاز 1

1:29

1:26

 88989998999دالر  180768999 +میلیون ریال

فاز 2

1:2:

1:22-20

 12989998999دالر  18219867: +میلیون ریال

فاز 3

1:09

پیش بینی 04

 4689998999دالر  8498999 +میلیون ریال

فاز سوم
ساخت فاز سوم مجتمع پتروشیمی پردیس از ابتدای سال  1:09آغاز شده است .خوراک واحدهای این فاز به میزان
 248999متر مکعب در ساعت است .محصوالت تولیدی فاز سوم؛ آمونیاک با ظرفیت  88999تن و اوره با ظرفیت
 :8899تن در روز می باشد که با بهره برداری از این فاز مجموع تولیدات مجتمع پتروشیمی پردیس به میزان
 889498999تن امونیاک و  8898999،:تن اوره در سال افزایش خواهد یافت.
میزان پیشرفت واقعی این پروژه تا پایان شهریور  09 ،1:09درصد بوده است .امید است تا قبل از پایان سال  09به
مرحله تولید اوره بینجامد.

محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

تاریخ راه اندازی آزمایشی

تاریخ بهره برداری

آمونیاک

6298999

4928999

09/7/:9

09/2/:9

اوره

189798999

6:98999

09/2/:9

09/0/:9

نکته مهم  :پیش بینی شرکت از نرخ خوراک در سال مالی  88784 ،06ریال برای هر مترمکعب و همچنین نرخ
سوخت  189:9ریال برای هر متر مکعب می باشد.
فروش داخلی اوره برای سال مورد گزارش با همان نرخ مصوب دولت 68189 ،ریال برای هر کیلو می باشد.
نرخ فروش اوره و آمونیاک صادراتی با توجه به کاهش نرخ های جهانی 129 ،دالر برای اوره و  829دالر برای آمونیاک
در نظر گرفته است.
نرخ تسعیر ارز برای هر دالر نیز برای سال مورد گزارش  :98999ریال منظور شده است)
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سهامداران
سهامداران دارای مالکیت بیش از  %1سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  09/96/:1به شرح جدول زیر است:
ردیف

سهامدار

تعداد سهم

درصد

1

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

489118762829:

% 66/29

2

شرکت بازرگانی پتروشیمی

1891182428199

%16/26

3

شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان

19089898048

% 8/69

4

سازمان خصوصی سازی

1822:8040

%9/9:

5

شرکت خدمات هامون سپاهان

8788999

9

6

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

28999

9

7

شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان

88999

9

8

سایر سهامداران

21981068196

%1:/6

9

جمع کل

6899989998999

% 199

تغییرات سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  18999میلیون ریال (شامل تعداد  1998999سهم ،به ارزش اسمی هر سهم
 198999ریال) بوده که طی دو مرحله به شرح زیر به مبلغ  689998999میلیون ریال (شامل تعداد
 6899989998999سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  18999ریال) تا پایان سال مالی منتهی به  09/96/:1افزایش
یافته است.
تاریخ

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید

ارزش اسمی هر سهم

محل افزایش سرمایه

(میلیون ریال)

08/98/82

899

:89998999

198999

سود انباشته

04/99/91

199

689998999

198999

مطالبات حال شده و اورده نقدی

شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به  06/6/:1به پیشنهاد هیات مدیره اقدام به افزایش سرمایه
نماید.
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ریسک های عمده شرکت:
 نوسانات ارز
 تغییرات قیمت خوراک
 تغییرات قیمت یوتیلیتی
 وضعیت قیمت جهانی محصوالت و اثرات تحریم در آنها

حواشی مجمع
در مجمع شپدیس ابتدا مدیر عامل از عملکرد یک سال گذشته خود گزارش مختصری را شرح دادند و این نکته را
متذکر شدند که پروژه فاز  :در مراحل پایانی خود می باشد و همچنین اینکه گروهی از متخصصان برای بهره برداری
از بخش هایی از آن در محل مستقر می باشند .
بعد از سخنان مدیر عامل بندهای حسابرس توسط بازرس قانونی قرائت گردید و پاسخ هایی من باب مطالباتی که از
شرکت های خارجی داشتند مطرح شد و شرکت ملزم شد که به طور جد به پیگیری این مورد در سال جاری بپردازد.
سپس با ذکر صلواتی صورت های مالی به تصویب سهامداران حاضر رسید و مقرر گردید که مبلغ  1906ریال از سود
هر سهم را میان سهامداران تقسیم نمایند.

در پایان نیز نویدی به سهامداران داده شد که شرکت قصد افزایش سرمایه  %99ب باال را در سال
جاری در دستور کار خود دارد .

پرسش و پاسخ:
 مالیات شرکت چگونه محاسبه می شود ؟
شرکت از بابت فاز  1تا پایان سال  06و از بابت فاز  8نیز تا پایان سال  00مشمول معافیت مالیات می باشد .همچنین
اینکه  :سال مالیا ت به شرکت تعلق گرفته است .در کل مالیات ناچیزی شرکت پرداخت می کند .

 نرخ خوراک توسط وزارت نفت تغییر خواهد کرد؟
در پاسخ عنوان شد که با توجه به در نظر گرفتن قیمت نفت در بودجه دولت ( )69-99نرخ خوراک احتمال ضعیفی
دارد که افزایش یابد و انتظار داریم که همان  2.9سنت باقی بماند .
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