بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري449953 :

شركت :فنرسازي زر
كد صنعت343006 :

نماد :خزر

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
صميمات مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 12:50:29 1397/03/21در خصوص دعوت به صميمات مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 09:00روزپنج شنبه مورخ  1397/03/31در محل كيلومتر  9جاده مخصوص كرج _ سالن رمضان شركت پارس خودرو برگزار
گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
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

اشخاص حقيقی

3426610

% 0.69

سرمایه گذاري تدبير

33949589

% 6.79

گروه خودرو سازي سایپا

36191424

% 7.24

سيد محمد سادات

80378661

% 16.08

سازه گستر سایپا

238651347

% 47.73

جمع:

392597631

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مهدي محمدرضائی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كامران كریمی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا بياتی به عنوان منشی مجمع

% 78.52

ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

شركت سرمایه گذاري تدبير

147888

اصلی

سيداحمدنصري

شركت گروه سرمایه گذاري
سایپا

10346

اصلی

مهدي صدري

سيد محمد سادات

0053312325

اصلی

شركت خدمات فنی رنا

5853

اصلی

شركت سرمایه گذاري گروه
صنعتی رنا

27249

اصلی

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

 4322551874عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

 1639056068عضو هيئت مدیره

موظف

عضو هيئت مدیره غير موظف
حسين خوش طينت 0052627489
محسن رحيمی

رئيس هيئت
مدیره

 0066600731نایب رئيس هيئت
مدیره

نام مدير عامل
مهدي صدري

موظف
موظف

ليسانس

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالی شركت براي سال منتهی به 1396/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:

دیپلم
ليسانس

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
1639056068

فوق ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح

19,986

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()110,976

تعدیلت سنواتی

()20,993

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()131,969

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()131,969

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()111,983

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانونی

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()111,983

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()111,983

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

40

سود نقدي هر سهم (ریال)

0
499,997

سرمایه

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امين بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و موسسه حسابرسی اطمينان بخش و همکاران بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

8000000

8500000

بابت برگزاري حداقل  2جلسه

0

0

پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
سایر مواردي كه در صلحيت تصميم گيري مجمع عمومی عادي می باشد.

به صورت ناخالص

