بسمه تعالی
گزارش مجمع  39تاپیکو
مجمع عمومی عادی و فوقالعاده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) در تاریخ  92شهریور  29برگزار
شد .اهم موارد ذکر شده در مجمع:
 .1مهمترین پروژه سرمایهگذاری شرکت که پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس است ،بیشترین تمرکز شرکت را به خود
اختصاص داده است .تاپیکو سهم خود را در این شرکت از  93درصد به  92درصد رسانده است که هنوز مقدمات
ثبت آن باقی مانده است .تا پایان تیرماه شرکت حدود  07درصد پیشرفت داشته و برآورد میشود در نیمه دوم سال
 29افتتاح شود .پیشبینی شده که این پاالیشگاه در  07درصد ظرفیت و  93میلیون لیتر روزانه بنزین تولید داشته
باشد .همچنین  10میلیون لیتر روزانه گازوئیل در  93درصد ظرفیت برآورد شده است .تاپیکو فروش این شرکت را
 1709میلیارد یورو و سود خالص طرح حداقل  077میلیون یورو پیشبینی کرده است که سهم تاپیکو از این سود
حدود  999میلیون یورو خواهد بود .گفتنی است که وزیر محترم نفت به صورت هفتگی و ماهانه پیگیر این پروژه
است و در سخنانی اعالم کرده است که در صورت افتتاح این پروژه ،کشور تا  17سال نیاز به پاالیشگاه جدید نخواهد
داشت.
 .9شرکت در اواخر سال  29اقدام به خرید بلوک  303درصدی هلدینگ خلیج فارس کرده است .این خرید به ارزش
 90،339میلیارد ریال بوده است که بصورت  19،777میلیارد آن نقد و الباقی در  3قسط  0ماهه انجام گرفته است.
این خرید با مشارکت صندوق بازنشستگی صنعت نفت صورت گرفته و مقرر شده است که هر دو سال یکی از این دو
شرکت عضو هیئت مدیره شود.
 .9شرکت در سال مالی گذشته شرکتی کیمیا فنآوران ماهشهر را برای اجرای فاز دوم پتروشیمی فنآوران با ظرفیت
 1037هزار تن متانول تاسیس کرده است .گفتنی است که پروژه حدود  9درصد پیشرفت داشته است.
 .9تاپیکو همچنین  10درصد از پتروشیمی مرجان را از پتروشیمی زاگرس خریداری کرد  10درصد دیگر را از طریق
پتروشیمی فنآوران به دست آورده است .این پروژه حدود  99درصد پیشرفت داشته است .این پروژه نیز با ظرفیت
 1037هزار تن متانول است که به گفته مدیرعامل شرکت با توجه به افزایش عرضه متانول در سالهای آتی و کاهش
ارزش طبیعی آن این طرح به سمت تولید پروپیلن میل خواهد کرد.
 .3شرکت پیگیر تاسیس هلدینگ سلولزی است تا شرکتهای کوچک و تا حدودی مزاحم خود را سر و سامان بدهد و به
نوعی پرتفوی خود را بهبود بخشد.
 .0شرکتهای پتروشیمی غدیر ،پرسی ایران گاز و شرکت محصوالت کاغذی لطیف برای عرضه در بازار سرمایه معرفی
شدهاند که دو شرکت اول موافقت هیئت پذیرش را نیز کسب کردهاند.
 .0شرکتهای زیرمجموعه تاپیکو به لحاظ مصرف خوراک  01درصد گازی و  19درصد مایع هستند و مابقی ترکیبی.
شرکت قصد دارد با تبدیل واحدهای مایع به خوراک گاز ،درصد خوراک گاز را به  30درصد برساند .شرکتهای
پتروشیمی امیرکبیر و جم در اولویت تغییر قرار دارند.

 .3شرکت در نهایت تصمیم گرفت  07تومان سود نقدی پرداخت کند و  37تومان دیگر از سود انباشته به ازای هر سهم
را برای افزایش سرمایه  37درصدی اختصاص دهد .این در حالیست که هیئت مدیره خواستار افزایش سرمایه 177
درصدی بوده است که با مخالفت سهامدار عمده (شرکت تامین اجتماعی) مواجه شد.
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