
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت براساس  اطلعیه منتشره در تاریخ1398/04/31 در خصوص اعلم تنفس مجمع عمومي عادي 

سالیانه راسس ساعت15:00 روزدوشنبه مورخ 1398/05/07 در محل تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهید دادمان- سالن خلیج فارس پزوهشگاه نیرو برگزار 

گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

بانک پارسيانشركت:

571923وپارس

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1397/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

560711شماره پيگيری:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1397/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثیرالنتشار

تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%6677225962.81شركت سرمایه گذاري تدبیر

%13646803025.74شركت سرمایه گذاري سمند

%19701864428.29شركت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو

%1540695466064.84سایر

81.69 19409544000 %جمع:

 آقاي/خانم عباس خسرواني به عنوان رییس مجمع 

 آقاي/خانم جواد موحد نژاد به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد باغستاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد ابوالقاسمي به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گیري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضای هيئت رئيسه:

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

ه- اعضای 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

موظفعضو هیئت مدیرهاصلي2371896241سید حسام شمس عالم

نایب رئیس هیئت اصلي5779621306عارف نوروزي

مدیره

غیر موظف

رئیس هیئت اصلي0044960352هاشم یکه زارع

مدیره

غیر موظف

موظفعضو هیئت مدیرهاصلي5509912251كورش پرویزیان

موظفعضو هیئت مدیرهاصلي0322518288عباس خسرواني

غیر موظفعضو هیئت مدیرهاصلي1861135955جواد شکرخواه

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

5509912251كورش پرویزیان

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  29/12/1397و گزارش فعالیت هیئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

مبلغ )م. ريال( شرح

2,043,539سود )زیان( خالص

3,193,947سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)39,001,067(تعدیلت سنواتي

)35,807,120(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)95,040(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)35,902,160(سود انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)33,858,621(سود قابل تخصیص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)33,858,621(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)33,858,621(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

86سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

23,760,000سرمایه

میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:



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

اطلعات

دنیاي اقتصاد

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

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاری - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )میلیون ریال(

15000000 15000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 2 جلسه در ماه

به صورت ناخالص


