بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری582158 :

شركت :نوش مازندران
كد صنعت421304 :

نماد :غنوش

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/07/22در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 14:00روزشنبه مورخ  1398/08/18در محل تهران -خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي -هتل سيمرغ برگزار گردید و در خصوص
دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

شركت توسعه سرمایه الوند(سهامي خاص)

3500000

%7

شركت آروین تجارت ثمين(سهامي خاص)

9252072

% 18.5

سایر سهامداران

16874901

% 33.75

جمع:

29626973

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم آرام رشيدي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مجيد پناهي پاكيزه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد قربان نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسن منتظري به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 59.25

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نصرت ذبيحي

2279595788

اصلي

سرمایه گذاري نوش
مازندران

248166

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

غير موظف

محمد رضا افراشته  0937539521نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

حسن منتظري

2218173034

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

امير باقرزاده

2709753871

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

مجتبي گلعلي پورسرولت 2691440990

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
2218173034

نام مدير عامل
حسن منتظري

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.

ساير موارد:

نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

سرمایه گذاري نوش مازندران

حقوقي

سهامي خاص

248166

اصلي

شركت آروین تجارت ثمين (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

14007659701

اصلي

شركت توسعه سرمایه الوند (سهامي خاص)

حقوقي

سهامي خاص

14007853407

اصلي

آرام رشيدي

حقيقي

3732004511

اصلي

نيما جوادیان كوتنائي

حقيقي

0078193230

اصلي

