شرکت :

ويتانا

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

600,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

غويتا

سال مالی منتهی به :

424301

1399/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/12/06 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/12/06 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
مصطفي صنعتکار

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 0055946666رييس کميته

بله

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/12/06

داراي  25سال سابقه مالي و
مديريت 9 ،سال سابقه مدير
مالي شرکت فراساز  3 ،سال
مدير مالي شرکت راه سازي
ايران  6 ،سال سابقه مدير مالي
شرکت ويتانا و عضو غير موظف
شرکت ويتانا

مهران فتحي

0071642439

عضو کميته

خير

بله

خير

مديريت
مالي

دکترا

1398/12/06

20سال سابقه اجرايي ،عضو
کميته ريسک و کميته
حسابرسي بانک شهر و بانک
آينده و شرکت صنعتي معدني
امير کبير

محمد مهدي
سمواتي

 0080022278رييس کميته

خير

بله

خير

مديريت
مالي

دکترا

1398/12/06

داراي  12سال سابقه اجرايي و
مديريت،عضو هيئت مديره
شرکت آماده پخت ،عضو هيئت
مديره شرکت آرام نواور  ،مشاور
بودجه ريزي هلدينگ تک وستا

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/12/06

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
يونس حسن زاده

کد ملی
1382329628

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1398/09/01

اهم سوابق  -مدت زمان
داراي  15سال سابقه حسابداري فروش5،سال رييس
حسابداري فروش شرکت پخش سراسري ايران 5،سال
رييس حسابداري فروش شرکت ويتانا

نام و نام خانوادگی
مجتبي سعيدي سيرت

کد ملی
0060746777

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1398/07/01

داراي  12سال سابقه مالي و حسابرسي 5،سال سابقه
حسابرسي در موسسه حسابرسي احراز ارقام 5 ،سال سابقه
رييس حسابداري شرکت ويتانا

