بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری614882 :

شركت :ليزينگ آريادانا
كد صنعت659101 :

نماد :ولنا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/09/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/12/03در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ  1398/12/11در محل سالن همایش شركت بهمن موتور واقع در تهران  ،كيلومتر  16بزرگراه فتح (جاده قدیم كرج) برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1398/09/30
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 سرمایه گذاري بهمن

1000

%0

شركت دادوستد آریا

1000

%0

شركت سرمایه گذاري آوین

1000

%0

شركت اعتبار آفرین

1000

%0

شركت گروه بهمن

2000

%0

سایر سهامداران حقوقي

2437963

% 2.44

سایرسهامداران حقيقي

15404066

% 15.4

شركت گروه مالي ایرانيان

37293799

% 37.29

جمع:

55141828

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم كاميار عطایي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم اسمعيل كاویاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كيوان قاصدي دیزجي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كامبيز بالنده به عنوان منشي مجمع

% 55.14

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

گروه مالي ایرانيان

214723

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
رضا آهنجان

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 3961836035عضو هيئت مدیره غير موظف

تحصيلي
كارشناسي ارشد

سرمایه گذاري بهمن

192195

اصلي

مهدي جعفري بشلي  2161831984نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي

شركت دادوستد آریا

204987

اصلي

غير موظف

كارشناسي

جابر مهرزاد خانسري 2691439631

رئيس هيئت
مدیره

شركت سرمایه گذاري آوین

227366

اصلي

كامبيز بالنده

 0071796401عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ازشد

شركت گروه بهمن

196603

اصلي

احمد زكي

 4897953634عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
رضا آهنجان

كد ملي
3961836035

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/09/1398و 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

33,068

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

9,502

تعدیلت سنواتي

()22,582

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()13,080

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()14,080

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
18,988

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

18,988

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,900

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

17,088

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

331

سود نقدي هر سهم (ریال)

19
100,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

گروه مالي ایرانيان

حقوقي

سهامي عام

214723

اصلي

شركت دادوستد آریا

حقوقي

سهامي عام

204987

اصلي

شركت سرمایه گذاري آوین

حقوقي

سهامي عام

227366

اصلي

صندوق پژوهش و فناوري ایده آل صنعت امروز

حقوقي

سهامي خاص

14006827815

اصلي

شركت ایليا سرمایه پيشرو

حقوقي

سهامي خاص

14008409034

اصلي

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مدیریت حسابرسين 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

6000000

6000000

0

57

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

