بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری631100 :

شركت :گروه صنايع كاغذ پارس
كد صنعت210101 :

نماد :چکاپا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/08/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/02/06در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود  hhhh://hhhhhhhhh.hhساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1399/02/15در محل
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1398/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
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

شركت فولد ماندگار پاسارگاد

1000000

% 0.04

كارگزاري ارگ هومن

2000000

% 0.08

شركت سرمایه گذاري اهتمام ایرانيان

12024387

% 0.51

شركت بيمه ما(سهامي عام)

14400000

% 0.61

شركت بنياد مستضعفان انقلب اسلمي

23556012

%1

صندوق سرمایه گذاري پاداش پشتيبان

24179447

% 1.03

شركت گروه مالي سپهر صادرات(سهامي خاص)

24339212

% 1.03

بازارگردان شركت  13364چکاپا

28344850

% 1.2

شركت سرمایه گذاري تأمين آتيه مسکن

32370026

% 1.37

شركت سرمایه گذاري ملي ایران

47037329

%2

محمد جواد مقدم
جمع:

1029608213
1238859476

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 43.71
% 52.59

آقاي/خانم محمد علي احمدزاد اصل به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم قاسم فدائي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احسان برین به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احمد مقدم به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي 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

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

سيد عبداله موذني

3358068021

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي

احمد مقدم

0383935695

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

احسان صابري كوپایي

0386477833

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد

ابولفضل روغني گلپایگاني 0530611783

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكترا

0942203925

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي

علي انوري

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
احمد مقدم

كد ملي
0383935695

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/08/1398و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,497,057

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,176,191
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,176,191

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()131,560

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()1,040,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

4,631

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,501,688

انتقال به اندوخته قانوني

()74,853

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

1,426,835

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()353,339

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

1,073,496

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

636

سود نقدي هر سهم (ریال)

150
2,355,596

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي دقيق تراز سپاهان بازرس عليالبدل انتخاب
گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

18000000

22500000

3000

4600

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
مجمع به اتفاق آرا به آقاي بابک نظري با حق توكيل به غير اختيار تام تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در
اداره ثبت شركت هاي شوش اقدام نماید.

