بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری662841 :

شركت :شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)
كد صنعت341007 :

نماد :خساپا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/05/06در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 10:00روزپنج شنبه مورخ  1399/05/16در محل كيلومتر  9جاده مخصوص كرج  ،شركت پارس خودرو  ،سالن سردار شهيد قاسم
سليماني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران
سایر سهامداران

تعداد سهام
543661

درصد
%0

شركت توسعه سرمایه رادین

115087865

% 0.06

شركت سرمایه گذاري كاركنان سایپا

629188038

% 0.32

شركت توليدي موتور ،گيربکس و اكسل سایپا (سهامي خاص)

1041802333

% 0.53

سازمان خصوصي سازي  -شركتهاي سرمایه گذاري استاني

1203584061

% 0.62

مركزتحقيقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا

1388750277

% 0.71

شركت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار

2490406246

% 1.27

تجارت الکترونيک خودرو تابان

5819817173

% 2.98

شركت سرمایه گذاري سایپا

17237907504

% 8.82

پيشگامان بازرگاني ستاره تابان

19224123137

% 9.83

صندوق كاركنان فولد

30630186281

% 15.67

سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا

33604070150

% 17.19

سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران

33845329474

% 17.31

جمع:

147230796200

% 75.31

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم رحيم اسماعيلي دانا به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عليرضا محرمخاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم طاهر ابراهيم زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم یوسف ندیلي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

شركت سرمایه گذاري رنا

27249

اصلي

حميد رضا رستگار  0055920039عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

سازمان گسترش ونوسازي
صنایع ایران

12070

اصلي

علي اكبر رضایي

 0054284521عضو هيئت مدیره

موظف

دكترا

شركت گروه سرمایه گذاري
كاركنان سایپا

312499

اصلي

سيد جواد سليماني  1530236436نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس

موظف

فوق ليسانس

موظف

فوق ليسانس

رئيس هيئت
مدیره

موسسه حمایت و
بازنشستگي كاركنان فولد

9511

اصلي

معصوم نجفيان

5049623839

توسعه سرمایه رادین

163217

اصلي

علي شيخ زاده

 2830706749عضو هيئت مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيد جواد سليماني

كد ملي
1530236436

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1398و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()25,168,492

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()67,235,513
0

تعدیلت سنواتي

()67,235,513

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()67,235,513

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()92,404,005

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()92,404,005

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()92,404,005
()129

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

195,510,550

سرمایه

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

24000000

28000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

