
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1401/02/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

راسس ساعت10:00 روزچهار شنبه مورخ 1401/02/21 در محل خيابان شيخ بهایي جنوبي- شهرک والفجر- انتهاي خيابان ایرانشناسي- ميدان شهداي دانشجو- 

خيابان نهم- پلک6 -سالن آمفي تئاترمركز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

لوله و ماشين سازي ايرانشركت:

271015فلوله

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1400/12/29

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

882245شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1400/12/29

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

%2603778023.89سایرسهامداران

%5816406678.68شركت سرمایه گذاري ملي ایران

%151624785422.63شركت سرمایه گذاري آتيه صباء )سهامي خاص(

35.2 2358266323 %جمع:

 آقاي/خانم نرگس یزدانيان به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم حميد فهيمي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مجيد آتشگر به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم قاسم شریفي نيسياني 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:

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

ه- اعضاي هيئت  مديره :



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

رئيس هيئت اصلي10100686779سرمایه گذاري ملي ایران

مدیره

غير موظف كارشناس 1378735943محمدحسين حيدرپور

مهندسي 

مکانيک

بازرگاني نوین كاسپين آتيه 

صبا )در حال تصفيه(

نایب رئيس هيئت اصلي14005062641

مدیره

موظف بهرام محمودزاده 

هشترودي

كارشناس 0064011674

مهندس 

مکانيک

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي14004760805كاوشگران بازار سرمایه كارشناسي ارشد2991599571بيژن برومندحيدرآبادي

 مدیریت 

صنعتي

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10100429427توليد فيبر ایران كارشناس 1750824817منصور رشيدي

مهندسي 

متالوژي

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي14007230580سرمایه سازان نيک زرفام فرشيد فرهادي 

آهنگران

كارشناس 4072470449

مهندسي 

مکانيک ساخت 

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

كارشناسي ارشد مدیریت اجرائي1260414914محمدرضا بابائي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1400/12/29و 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

32,520سود )زیان( خالص

18,459سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

18,459سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)1,500(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

16,959سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

)883(انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

48,596سود قابل تخصيص

)1,626(انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

46,970سود )زیان( انباشته پایان دوره

)6,700(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

40,270سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

5سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

1سود نقدي هر سهم )ریال(

6,700,000سرمایه

موسسه حسابرسي هشيار بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام 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(

18000000 15000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي به شرط تشکيل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ 15،000،000 ریال )بصورت ناخالص( تعيين گردید .

مجمع ضمن تنفيذ حق الزحمه پرداختي به حسابرس در سال مالي منتهي به 1400/12/29 ، حق الزحمه ایشان را براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 مبلغ 

3،000 ميليون ریال تعيين نمود . همچنين مقرر شد اختيار هرگونه افزایش حق الزحمه نسبت به مبلغ مذكور ، به هيات مدیره شركت تفویض گردد .

ساير موارد:


