معرفی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) امید(سهامی)
تاریخچه
در تاریخ  1383/12/06شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین ( سهامی خاص) تحت شماره  241570در اداره
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .در تاریخ  1388/09/16و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق
العاده نام شرکت به " مدیریت توسعه گوهران امید" تغییر یافت .مرکز اصلی شرکت در ابتدا در تهران ،خیابان
ایرانشهر جنوبی شماره  87بود که در تاریخ 1392/03/25به خیابان گاندی کوچه شانزدهم پالک  7تغییر یافت
که در حال حاضر نیز مرکز اصلی شرکت در همین مکان واقع می باشد.
سرمایه اولیه شرکت در بدو تأسیس پانصد میلیون ریال منقسم به  50.000سهم با نام ده هزار ریالی بود ،در تاریخ
 1392/05/20سرمایه شرکت از  500میلیون ریال به هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش
یافت و پس از انجام تشریفات قانونی ،در تاریخ 1392/10/03به ثبت رسید .مرحله بعدی افزایش سرمایه شرکت
از محل مطالبات و آورده نقدی طی سال  1393اجرایی گردید و سرمایه شرکت از مبلغ هزار میلیارد ریال به مبلغ
دو هزار میلیارد ریال افزایش یافت .در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت دو هزار میلیارد ریال منقسم به دو
میلیارد سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.
پذیرش در فرابورس ایران :در اجرای سیاست های گروه مبنی بر پذیرش و درج سهام شرکت در بازار
بورس /فرابورس ،پس از مصوبه مورخ  1392/11/06هیات مدیره ،در تاریخ  1394/01/24شرکت به عنوان نهاد
مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد .در مجمع عمومی فوق العاده  1394/02/09نام شرکت به"سرمایه
گذاری توسعه گوهران امید" تغییر یافت .طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/10شخصیت
حقوقی شرکت از"سهامی خاص" به "سهامی عام" تغییر و بهای اسمی هر سهم از "ده هزار ریال" به "هزارریال"
کاهش یافته و در تاریخ  1394/06/01به عنوان پنجاه و یکمین شرکت در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس
ایران با نماد"گوهران" درج گردید.
سال مالی
سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در پایان آذر ماه سال بعد خاتمه میابد.
پذیرش در فرابورس بورس
متعاقب پذیرش شرکت در بازار اول فرابورس ایران ،معادل  5درصد از سهام شرکت (تعداد یکصد میلیون سهم)
توسط سهامدار عمده(گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)به نرخ هرسهم  1.085ریال در تاریخ 1395/03/30
عرضه و بالفاصله خریداری شد.
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هیات مدیره :شرکت توسط هیات مدیره ای مرکب از  5عضو حقیقی بنمایندگی از اشخاص حقوقی بشرح ذیل
اداره میگردد.
عضو هییت مدیره

سمت

نماینده

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه حمیدرضا بهزادی پور

رییس هییت مدیره

لیزینگ امید

شاپور شرافت

نایب رییس هییت مدیره

مدیریت انرژی امید تابان هور

سیاوش وکیلی

مدیر عامل و عضو هییت مدیره

چاپ و نشر سپه

مجتبی تقوی نژاد

عضو هییت مدیره

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

محرم رزمجویی

عضو هییت مدیره

بازرس قانونی و حسابرس :موسسه حسابرسی هشیار ممیز
تعداد کارکنان :تعداد کارکنان شرکت در  1397/06/31تعداد  18نفر می باشد
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