بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری83619 :

شركت :سايپا
كد صنعت341005 :

نماد :خساپا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1390/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1391/04/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزپنج شنبه مورخ  1391/04/29در محل مركز همایش هاي ميلد نمایشگاه بين المللي تهران واقع در بزرگراه شهيد چمران 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 به1390/12/29
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

سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران

3825886279

% 36.79

سایر سهامداران

164244891

% 1.58

سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا

1637885000

% 15.75

شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان

1024886951

% 9.85

شركت سرمایه گذاري كاركنان سایپا

389451970

% 3.74

تجارت الکترونيک خودرو تابان

150831679

% 1.45

شركت توسعه سرمایه رادین

685495837

% 6.59

سرمایه گذاري ملي ایران

198391444

% 1.91

سرمایه گذاري پویا همگام

197613208

% 1.9

سرمایه گذاري كيا مهستان

104047615

%1

جمع:

8378734874

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

% 80.56

آقاي/خانم جمشيد ایماني كتک لهيجاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مهدي محمد رضایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم یعقوب محمودي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد سوري 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

سمت

موظف/غير

مدرك

نوع

نوع

نام نماينده عضو

كد ملي

موظف

تحصيلي

شركت

عضويت

حقوقي

نماينده عضو

شركت سرمایه گذاري رنا

27249

سهامي عام

اصلي

روح اله صمدي مله  2160592854عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت تعاوني كاركنان
سازمان گسترش ونوسازي
صنایع ایران

38983

تعاوني

اصلي

علي ملک

 4590505800عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

سازمان گسترش ونوسازي
صنایع ایران

12070

سهامي عام

اصلي

محمود دودانگه

 5099690254عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

حقوقي
ليسانس

شركت گروه سرمایه گذاري
كاركنان سایپا

312499

اصلي

نعمت اله پوستين دوز  6279630358عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

شركت پيشگامان بازرگاني
ستاره تابان

376570

اصلي

جمشيد ایماني كتک  2121825584عضو هيئت مدیره
لهيجاني

موظف

فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
6279630358

نام مدير عامل
نعمت اله پوستين دوز

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1390/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل ميباشد:
شرح

واقعي سال مالي
منتهي
به1390/12/29

فروش
بهاي تمام شده كالي فروش رفته
سود (زیان) ناخالص
هزینه هاي عمومي اداري و تشکيلتي
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ي عملياتي
سود (زیان) عملياتي
هزینه هاي مالي
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته
اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و رو
سود (زیان) قبل از كسر ماليات
ماليات

(ميليون ريال)
54,237,247
()48,296,727
5,940,520
()3,912,921
()24,842
2,002,757
()3,341,709
4,430,950
2,128,491
5,220,489
0
5,220,489
0

درصد نسبت به

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

فروش

صورتهای مالي حسابرسي شده

100
()89
11
()7
0
4
()6
8
4
10
0
10
0

سود (زیان) خالص دوره
سود عملياتي هر سهم (ریال)
سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)
سود هر سهم پس از كسر ماليات
سرمایه

5,220,489
193
502
502
10,400,000

10
0
0
0
19

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح
سود یا زیان پس از كسر ماليات
سودانباشته ابتداي دوره
تعدیلت سنواتي
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل
سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
سود قابل تخصيص
اندوخته قانوني
اندوخته طرح و توسعه
پاداش هيئت مدیره
سود سهام مصوب سال جاري
سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
سود نقدي هر سهم (ریال)

مبلغ (م .ريال)
5,220,489
7,807,747
()61,066
()5,200,000
0
0
0
0
7,767,170
0
0
()4,500
()4,160,000
3,602,670
400

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

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره:
مبلغ 6000000ریال بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مصوب شد.
تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :
 4500ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.

