بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری459415 :

شركت :شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)
كد صنعت341005 :

نماد :خساپا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 10:10:47 1397/04/19در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:30روزیکشنبه مورخ  1397/04/31در محل پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران  ،بلوار دهکده المپيک  ،ورودي غربي استادیوم آزادي 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 به1396/12/29
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

تعداد سهام

درصد

شركت توسعه سرمایه رادین

433174193

% 1.1

شركت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار

541727473

% 1.38

سرمایه گذاري ملي ایران

731412366

% 1.86

سرمایه گذاري صبا تامين

855904923

% 2.18

تجارت الکترونيک خودرو تابان

1168862089

% 2.98

سایر سهامداران

1873141353

% 4.77

شركت سرمایه گذاري سایپا

3788840947

% 9.65

شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان

4003982186

% 10.2

صندوق كاركنان فولد

6151819291

% 15.67

سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا

6413324127

% 16.33

سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران

6797554177

% 17.31

جمع:

32759743125

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 83.43

آقاي/خانم عليرضا بادكوبه به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عليرضا محرمخاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد رضا حيدري كرد زنگنه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كامران كریمي 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

عضو هيئت مدیره

شركت سرمایه گذاري رنا

27249

اصلي

سازمان گسترش ونوسازي
صنایع ایران

12070

اصلي

اميرحسين قناتي

شركت گروه سرمایه گذاري
كاركنان سایپا

312499

اصلي

محسن قاسم
جهرودي

 0040190889عضو هيئت مدیره

موسسه حمایت و
بازنشستگي كاركنان فولد

9511

اصلي

معصوم نجفيان

 5049623839نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

موظف

توسعه سرمایه رادین

163217

اصلي

عليرضا بادكوبهء
هزاوهء

 0532916794عضو هيئت مدیره غير موظف

0532926331

رئيس هيئت
مدیره

موظف

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محسن قاسم جهرودي

كد ملي
0040190889

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/12/29و 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:

تحصيلي

دكترا
فوق ليسانس
فوق ليسانس
فوق ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح

()11,389,164

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

8,568,947

تعدیلت سنواتي

()8,286,280

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

282,667

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()300,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()17,333

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()11,406,497

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()11,406,497

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

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

()11,406,497
()290

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

39,266,675

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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

توضيحات

15000000

20000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

0

0

ساير موارد:
به غير از موارد مندرج در دستور جلسه در خصوص مورد دیگري تصميم گيري نشده است .

به صورت ناخالص

