
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1394/04/21 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت09:00 روزچهار شنبه مورخ 1394/04/31 در محل تهران - شهرک قدس)غرب( انتهاي بلوار شهيد دادمان - سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار 

گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

بانک پارسيانشركت:

651904وپارس

تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1393/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

223286شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1393/12/29

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

%9097868686.89شركت سرمایه گذاري سمند

%12830414909.72شركت سرمایه گذاري تدبير

%13134576299.95شركت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو

%942715473359.51سایر

81.65 12933440720 %جمع:

 آقاي/خانم ابوالقاسم جمشيدي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم علي شيخي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مجتبي تقي پور به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مهدي رضایي به عنوان منشي مجمع 

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

د- اعضای هيئت رئيسه:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غير سمت

 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

موظفعضو هيئت مدیرهاصليسهامي خاص147888سرمایه گذاري تدبير سيد حسام شمس 

عالم

2371896241

شركت طراحي مهندسي 

خودرو قشم

رئيس هيئت اصلي551

مدیره

غير موظف 0044960352هاشم یکه زارع

موسسه رفاه و تامين آتيه 

اميد

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي16318 2062887353حميدرضا رفيعي

شركت خدمات بيمه ایران 

خودرو

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي217076 4310714714ابوالقاسم جمشيدي

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصليسهامي خاص404268شركت نگارنصرسهم

شركت سرمایه 

گستردوراندیش

نایب رئيس هيئت اصلي410831

مدیره

غير موظف 5779621306عارف نوروزي

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي410835شركت مهرآفرینان دوران

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

ه- اعضای هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

5509912251كورش پرویزیان

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1393/12/29و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

صورت سود )زیان( با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:

و- تصميمات مجمع:

شرح
دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به درصد نسبت به

 صورتهای مالي حسابرسي شده

واقعي سال مالي 

منتهي 

به1393/12/29

)ميليون ريال(

-- درآمدهاي مشاع

100 53,250,749 سود تسهيلت اعطایي -مشاع

13 6,854,636 سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاري ها و سپرده گذ

113 60,105,385 جمع درآمدهاي مشاع

)126( )66,851,468( سود علي الحساب سپرده هاي سرمایه گذاري

0 0 تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرم

)126( )66,851,468( سهم سود سپرده گذاران

)13( )6,746,083( سهم بانک از درآمدهاي مشاع )شامل حق الوكاله(

-- درآمدهاي غيرمشاع

4 1,992,957 درآمد كارمزد

12 6,602,029 نتيجه مبادلت ارزي

15 7,729,782 سایر درآمدها

31 16,324,768 جمع درآمدهاي غير مشاع

18 9,578,685 جمع درآمدها

-- هزینه ها:



)9( )4,951,452( هزینه هاي اداري و عمومي

)5( )2,903,416( هزینه مطالبات مشکوک الوصول

0 )29,654( هزینه هاي مالي

0 0 هزینه كارمزد

)1( )719,114( سایر هزینه ها

)16( )8,603,636( جمع هزینه ها

2 975,049 سود )زیان( قبل از ماليات

0 0 ماليات

2 975,049 سود )زیان( خالص

0 62 سود هر سهم پس از كسر ماليات

30 15,840,000 سرمایه

مبلغ )م. ريال( شرح

975,049سود )زیان( خالص

6,303,302سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)2,850,000(تعدیلت سنواتي

0سود سهام مصوب مجمع سال قبل

0انتقال از حساب سود )زیان( انباشته به حساب سرمایه

0انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود )زیان( انباشته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

4,428,351سود قابل تخصيص

)146,257(اندوخته قانوني

)19,501(سایر اندوخته ها

)950,400(سود سهام مصوب مجمع سال جاري

3,312,193سود )زیان( انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات 

60سود نقدي هر سهم )ریال(

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

دایا رهيافت به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي دش و همکاران بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

دنياي اقتصاد

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

 مبلغ15000000 ریال بابت برگزاري حداقل  2 جلسه در ماه مصوب شد. 

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره: 

4285 ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.  

تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ : 


