بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري673804 :

شركت :مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره
كد صنعت012103 :

نماد :زدشت(دخرمدره)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/06/18در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1399/06/29در محل انتهاي شهرک قدس بالتر از كمربندي دفتر مركزي شركت برگزار گردید و در خصوص
دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران
شركت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

تعداد سهام
1339

درصد
%0

شركت گسترش كشاورزي و دامپروري فردوس پارس

264879441

% 38.39

بنیاد مستضعفان انقلب اسلمي

269070104

% 39

جمع:

533950884

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد نوین به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم مصطفي عباسي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي یوسفي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي رضائي رودباري به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 77.38

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
علي مزرعتي

سمت

عضو حقوقي
1260638911

موظف/غير مدرك
موظف

رئیس هیئت
مدیره

بنیاد مستضعفان انقلب
اسلمي

10100171920

اصلي

گسترش كشاورزي و
دامپروري فردوس پارس

10760094603

اصلي

مادر تخصصي مالي و
سرمایه گذاري سینا

10340058917

اصلي

الهام كاظمي اسفه  1829474987عضو هیئت مدیره غیر موظف

ره نگار خاورمیانه پارس

10320823609

اصلي

محمد ادب

 5209444155عضو هیئت مدیره غیر موظف

پیوند تجارت آتیه ایرانیان 14005291651

اصلي

مهدي یوسفي

علي رضائي رودباري  2064621326نایب رئیس هیئت
مدیره

 5889344579عضو هیئت مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي رضائي رودباري

كد ملي
2064621326

مدرك تحصيلي
دكتري تخصصي

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.

تحصيلي

غیر موظف

فوق لیسانس

موظف

دكتري
تخصصي

موظف

لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس

