بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری711937 :

شركت :قند نقش جهان
كد صنعت384201 :

نماد :قنقش

موضوع :خلصه 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 :
خلصه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/10/08در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده راسس ساعت 10:00روزپنج شنبه مورخ  1399/10/18در محل محل كارخانه كيلومتر  37جاده اصفهان مباركه 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 به1398/12/29
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

شركت توسعه مجتمع هاي سياحتي ورزشي سپاهان

72228

% 0.05

شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي

527966

% 0.38

شركت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار

1316864

% 0.95

آتيه داده پرداز

2033449

% 1.46

سایر سهامداران

6120715

% 4.4

شركت توسعه كشت وصنعت ملي

39368689

% 28.32

شهرداري اصفهان

58737133

% 42.26

جمع:

108177044

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عليرضا بوژمهراني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم علي اصغر صالحي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احسان فردوسي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم رحيم قاسمي ولشاني به عنوان منشي مجمع

% 77.83

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

توسعه كشت و صنعت ملي 10700036205

اصلي

14000277232

اصلي

توسعه مجتمعهاي سياحتي و 10260352023
فرهنگي و ورزشي سپاهان

اصلي

شهرداري اصفهان

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

محمدصادق بخشي  1911043536عضو هيئت مدیره غير موظف
مهدي كامراني راد  1090874626عضو هيئت مدیره

كارشناسي رشته
مدیریت
كارشناسي رشته
مهندسي برق

 1291348603عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتراي رشته
دورسنجي
ماهواره اي

سرمایه گذاري گروه توسعه 10101339590
ملي

اصلي

مصطفي فریدون نژاد  1292845392نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي
ارشدمدیریت
بازرگاني

10260313444

اصلي

غير موظف

كارشناسي
ارشدمدیریت
دولتي

مهندسي نيک اندیش
اصفهان

مهدي عابدیني

موظف

تحصيلي

رضا نيک نداف

1286519225

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مهدي كامراني راد

كد ملي
1090874626

مدرك تحصيلي
كارشناسي رشته مهندسي برق

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

463,761

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()82,489
0

تعدیلت سنواتي

()82,489

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()82,489

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

381,272

انتقال به اندوخته قانوني

()3,900

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

377,372

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()46,426

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

330,946

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

3,336

سود نقدي هر سهم (ریال)

334
139,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر براي باقيمانده مدت تصدي قانوني انتخاب گردید.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

توسعه كشت و صنعت ملي

حقوقي

سهامي خاص

10700036205

اصلي

شهرداري اصفهان

حقوقي

دولتي

14000277232

اصلي

مهندسي نيک اندیش اصفهان

حقوقي

سهامي خاص

10260313444

اصلي

سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار

حقوقي

سهامي عام

10100401610

اصلي

آتيه داده پرداز

حقوقي

سهامي عام

10102320058

اصلي

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد
اصفهان زیبا

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

11000000

13000000

0

1000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

