بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري656232 :

شركت :فولد آلياژي ايران
كد صنعت271022 :

نماد :فولژ

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 11:00روزیکشنبه مورخ  1399/04/29در محل یزدجاده كنار گذر یزد -كرمان -نرسيده به پایانه باربري-كيلومتر  24جاده فولد آلياژي -شركت فولد
آلياژي ایران -سالن جلسات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1398/12/29
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

1748677

% 0.03

موسسه صندوق حمایت وبازنشستگي كاركنان فولد

1205218936

% 20.09

شركت بين المللي توسعه صنایع ومعادن غدیر

2057063573

% 34.28

سهامي عدالت

2356110748

% 39.27

سایرسهامداران

جمع:

5620141934

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مجيد بهرامي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا خالقي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم طاهر ابراهيم زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا چایچي یزدي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 93.67

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
2991273801

موظف/غير مدرك
موظف

رئيس هيئت
مدیره

شركت سرمایه گذاري غدیر

86180

اصلي

مجيد بهرامي

موسسه صندوق حمایت
وبازنشستگي كاركنان فولد

9511

اصلي

علي رضا چایچي
یزدي

شركت سرمایه گذاري استان
یزد

8338

اصلي

محمد كشاني

شركت سرمایه گذاري استان
هرمزگان

8151

اصلي

علي دوستان علي
آبادي

شركت بين المللي صنایع
ومعادن غدیر

408192

اصلي

عباسعلي منصوري  6199124863عضو هيئت مدیره غير موظف
آراني

 4431561161عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي

موظف

كارشناسي

 0037267574عضو هيئت مدیره غير موظف
 4430719323نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي رضا چایچي یزدي

كد ملي
4431561161

مدرك تحصيلي
كارشناسي متالوژي  -كارشناسي
ارشد مدیریت اجرایي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1398و 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:

تحصيلي

كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

7,438,431

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

4,050,715
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

4,050,715

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,540,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()510,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

2,000,715

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

9,439,146

انتقال به اندوخته قانوني

()71,138

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

9,368,008

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()2,100,000

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

7,268,008

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,240

سود نقدي هر سهم (ریال)

350
6,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي هوشيار مميز بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي فراز مشاور دیلمي پور بازرس عليالبدل 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)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

12000000

15000000

4000

4500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

كمک هاي بلعوض در سال  1399تا مبلغ  28.000.000.000ریال در اختيار هيت مدیره مورد تصویب قرار گرفت

