گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه
دوره  12ماهه منتهی به به1397/12/29
پتروشیمی امیرکبیر(سهامی عام)

تهیه کننده:امین امیری

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی امیر کبیر

اطالعات اجمالی مجمع عمومی
حاضرین در جلسه:
 82درصد
بازرس اصلی :سازمان حسابرسی
تصمیمات مجمع
گزارش بازرس قانونی ارائه و قرائت شد.

گزارش هیات مدیره ارائه و قرائت شد.

حسابها با اکثریت آراء تصویب شد.
روزنامه کثیراالنتشار:
اطالعات ،دنیای اقتصاد
سرمایه شرکت 3600 :میلیارد ریال
سود (زیان) شرکت اصلی 9318 :میلیارد ریال
سود (زیان) هر سهم شرکت اصلی 2487 :ریال
سود تقسیمی مصوب به ازای هر سهم 2500 :ریال
تاریخ برگزاری مجمع1398/04/10 :
نکات بیان شده در مجمع


پتروشیمی امیرکبیر  25درصد پایین تر از ظرفیت اسمی به دلیل نرسیدن گاز اتان به عنوان خوراک اصلی
کار میکند که با کاهش استخراج نفت به دلیل تحریم ها گاز اتان اسخراج شده از چاه های نفت نیز با کاهش
روبه رو شده است .شرکت می تواند به جای دریافت گاز اتان  ،گاز اتیلن سایر مجتمع ها را خریداری کند و
از مرحله دوم زنجیره به تولید پلی اتیلن بپردازد  ،این در حالی است که در سنوات گذشته گاز اتیلن از
مارون و سایر پتروشیمی های منطقه به دلیل رونق صادرات محصول نهایی و نیز پایین تر بودن ظرفیت
منطقه به میزان کافی در اختیار امیرکبیر قرار نمیگرفت اما با تحریم ها شرکت های پتروشیمی منطقه راغب
به فروش اتیلن به پتروشیمی امیرکبیر شده اند و در سه ماهه اول  98شرکت بیش از  85درصد ظرفیت به
تولید مشغول بوده که در سنوات گذشته چنین چیزی سابقه نداشته است  .البته حاشیه سود " پلی اتیلن
" از "اتیلن" به جای "اتان" کمتر است اما با توجه به مشکل تهیه اتان خرید اتیلن بصرفه خواهد بود .
شرکت بیان کرد برنامه دارد با خرید اتیلن با حداکثر ظرفیت تولید کند .



خرید گاز اتان با حمل جاده ای از منطقه عسلویه نیز در حال پیگیری است .



نرخ های جهانی مصوالت با کاهش بی سابقه همراه بوده که به دلیل عرضه محصوالت آمریکا در شرق آسیا
است  .بهای تمام شده گاز شیل بسیار پایین است و با دامپینگ آمریکا توانسته است سهم بازار خوبی بگیرد



قرارداد با شرکت نویدزرشیمی برای فروش پروپیلن مجتمع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.
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شرکت مطالعه طرح تفکیک و تسویه بنزین پرولیز را آغاز کرده  ،برنامه دارد تا دوسال آتی این محصول
زیان ده را پاالیش کند .قیمت بنزین پرولیز در محدوده  400دالر و قیمت محصوالت پاالیش شده در محدوده
 1000دالر قرار دارد .
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