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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در تاریخ  33/4/30با حضور  80.08درصد سهامداران برگزار گردید .این شرکت با
سرمایه  10.000میلیارد ریالی ،در پایان سال مالی  ،39توانست  101ریال به ازای هر سهم بسازد و همچنین دارای  013ریال سود انباشته به ازای هر سهم می
باشد که در مجمع میزان سود نقدی تقسیمی را  370ریال تصویب کردند.

اهم نکات مطرح شده در مجمع
 در رابطه با اینکه شرکت در سنوات قبل بابت قسمتی از مطالبات ناشی از فروش سهام شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ،ساختمان آرش را خریداری و
تحویل گرفته است ولی تاکنون مالکیت ساختمان مزبور به نام شرکت منتقل نشده بیان شد که تا انتهای سال  33این نقل و انتقال به صورت کامل
انجام می گیرد.
 شرکت در سال  39توانسته است علیرغم مشکالت شدید نقدینگی توانسته سرمایه گذاری های خود را افزایش دهد که شامل ادامه روند اجرای طرح
های توسعه شرکت سنگ آهن گل گهر و مطالعه طرح های جدید معدنی فوالدی داخلی و خارجی ،افزایش سرمایه ،استمرار روند اجرایی طرح های
توسعه شرکت چادرملو ،ادامه طرح های مجتمع فوالد خوزستان از جمله گندله سازی و فوالد سازی و همچنین ادامه سرمایه گذاری در طرح 9.1
میلیون تنی کنسانتره سنگان ،راه اندازی پروژه های آهن فوالد ارفع ،ادامه اجرای طرح سرمد ابر کوه به ظرفیت  000هزار تن شمش و  100هزار تن
نورد ،همچنین انجام افزایش سرمایه و یا افزایش سرمایه گذاریها در سایر شرکتهای سرمایه پذیر همچون ادامه فعالیت پروژه  10میلیون تنی کنسانتره
و گندله گهر زمین به عنوان بزرگترین معدن سنگ آهن کشور و ادامه اجرای طرح های مواد اولیه فوالد صبا نور همچون کارخانجات تولید کنسانتره
به میزان  1.0میلیون تن و تولید  1.1میلیون تن گندله همگی در ادامه اجرای استراتژی های شرکت بوده که عمدتا در طی سالهای  33و  34به بهره
برداری می رسند.
 علیرغم وجود افت تقاضا در دنیا و وجود انواع مختلف ریسکهای بازار در سال  39شرکتهای زیر مجموعه معادن و فلزات با افزایش تولید و نرخهای
فروش توانستند عایدی های خود را افزایش دهند (سود سال  39حدود  %10نسبت به سال  31رشد داشته است).
 نقدینگی مورد نیاز شرکت تا پایان سال  33برابر با  11.478میلیارد می باشد در حالیکه میزان نقدینگی در دسترس شرکت تا پایان  33برابر با
 3.370میلیارد ریال می باشد و در نتیجه در سال آینده شرکت با کسری نقدینگی معادل  1.108میلیارد ریال مواجه خواهد شد.
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