
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1396/04/21 18:39:40 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه  

راسس ساعت16:30 روزشنبه مورخ 1396/04/31 در محل سالن همایش پویش سازمان مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني واقع در خيابان شيخ بهایي جنوبي؛

 خيابان ایرانشناسي،شهرک والفجر،خيابان نهم برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

لوله و ماشين سازي ايرانشركت:

271004فلوله

تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1395/12/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

369760شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1395/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%2978380.06شركت هامون نایزه

%29600000.59صندوق حمایت وبازنشستگي آینده ساز

%215581334.31كاركنان صنایع دفاع

%6883030713.77شركت سرمایه گذاري شریف

%7328872514.66شركت سرمایه گذاري ملي ایران

%11315282522.63صندوق بازنشستگي كشوري

%12933152125.87سایرسهامداران

81.88 409419349 %جمع:

 آقاي/خانم محمد رضا سروش به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم حبيب فرجي دانا به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد رضا صادقي مقدم به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد حسن همت به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضاي هيئت رئيسه:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

شركت سرمایه گذاري 

شریف

رئيس هيئت اصلي253717

مدیره

غير موظف دكتراي مدیریت0569744441محمدرضا سروش

 مالي و 

استراتژیک

صندوق حمایت و 

بازنشستگي آینده ساز

ليسانس موظفعضو هيئت مدیرهاصلي1880

متالورژي

شركت توسعه سرمایه 

گذاري مشفق

ليسانس موظفعضو هيئت مدیرهاصلي253102

متالورژي

شركت سرمایه گذاري ملي 

ایران

نایب رئيس هيئت اصلي89584

مدیره

ليسانس غير موظف

حسابداري

صندوق باز نشستگي 

كشوري

فوق ليسانس غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي25819

مدیریت

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

فوق ليسانس1260414914محمدرضا بابائي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1395/12/30و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:



مبلغ )م. ريال( شرح

)2,483(سود )زیان( خالص

17,161سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)73,204(تعدیلت سنواتي

)56,043(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)500(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)56,543(سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)59,026(سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)59,026(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)59,026(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

)5(سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

500,000سرمایه

 بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليشركت سرمایه گذاري شریف 253717 حقوقي

اصليصندوق باز نشستگي كشوري 25819 حقوقي

اصليشركت سهند تجارت فدک 512021 حقوقي

اصليشركت سرمایه گذاري ملي ایران 23206 حقوقي

اصليمدیریت سرمایه گذاري ملي ایران 281793 حقوقي

موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هشيار بهمند بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

روزنامه  يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاري - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

10000000 9000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه 

به صورت ناخالص

0

ساير موارد:


