گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) مورخ  03دی ماه 3030

این مجمع با حضور بیش از  09درصد از سهامداران ساعت  01:9تشکیل گردید.
از نکات مطرح شده در این مجمع می توان به موارد زیر اشاره کرد1
 -3کسب اخذ مجوز افزایش سرمایه به میزان  :99درصد عمدتا بدلیل تامین مالی سرمایه گذاری در پتروشیمی
کیان و پارس و همچنین خرید  09درصد طرح میعانات گازی پتروشیمی شیراز
 -2شرکت در پاالیش نفت تبریز یک واحد  9999بشکه ای تولید قیر راه اندازی کرده است که طی  6ماهه ابتدایی
امسال  :9میلیارد تومان سود خالص نصیب مجموعه کرده است.
 -0مالکیت  9هکتار از زمین های واقع در ایل گلی تبریز طبق رای دیوان عدالت اداری به شرکت بازگردانده شده
که قیمت هر متر مربع زمین برابر با  :99میلیون ریال میباشد.
 -4شرکت  6999میلیارد ریال طلب از دولت بابت فروش اوره و آمونیاک دارد.
 47 -5هکتار زمین در خلیج فارس بابت پتروشیمی کیان از وزارت نفت خریداری شده است.
 -6از جمله موارد مهم اشاره شده :تعویق  9ساله طرح کیفی سازی ،فروش محصوالت پتروشیمی به نرخ آزاد در
بورس کاال با دالر آزاد بر مبنای  09درصد فوب خلیج فارس ،کاهس قیمت خوراک گاز به زیر  :9سنت و
تفکیک قیمت خوراک گاز و سوخت پتروشیمی ها
 -7پیگیریهایی در مورد اصالح قیمت نفت خام تحویلی به پاالیشگاهها صورت پذیرفته است.
 -8از جمله برنامه های آتی شرکت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-

افزایش ظرفیت اوره به میزان  2میلیون تن تا بهار  :907و رسیدن به  6.7میلیون تن و تبدیل شدن به اولین
تولید کننده اوره در جهان

-

با راه اندازی پتروشیمی کیان ظرفیت تولید اتیلن به  9میلیون تن خواهد رسید.

-

راه اندازی واحد  co2پتروشیمی کرمانشاه تا انتهای سال :909

-

بهره برداری از طرح اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز تا انتهای سال :907

-

تولید اوره پتروشیمی شپدیس از بهار  :907به  9.9میلیون تن در سال خواهد رسید

 -3شرکت در  6سال گذشته با رشد سودآوری  76درصدی مواجه بوده است.
 -33در نهایت سود تقسیمی  ،به میزان  :999ریال (بیش از  09درصد) برای هر سهم به تصویب رسید.

احسان محمدیان نیک پی
گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

