بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری466569 :

شركت :گروه صنعتي سديد
كد صنعت271056 :

نماد :وسديد

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت براساس اطلعیه منتشره در تاریخ 09:36:16 1397/05/17در خصوص اعلم تنفس مجمع عمومي عادي
سالیانه راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1397/05/27در محل ضلع شمالي بلوار میرداماد پلک ( 185ساختمان مركزي گروه صنعتي سدید) برگزار گردید و در
خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثیرالنتشار
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد
%

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حمداله محمد نژاد به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم مسعود باقر تجریشي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احمد عطار به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسین خانعلي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت 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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

 2060333482عضو هیئت مدیره غیر موظف

شركت ذوب ونورد
چهلستون سپاهان

257387

اصلي

علي اسمعیل زاده
مقري

شركت پارس كژال كیش

6642

اصلي

مرتضي علي اكبري  0044462743عضو هیئت مدیره غیر موظف

شركت سرمایه گذاري سدید
تدبیر

98673

اصلي

حمداله محمد نژاد
قره لر

 1466430346عضو هیئت مدیره غیر موظف

شركت سدید تامین
مهندسي

213463

اصلي

عباس شوراني

 2030942642عضو هیئت مدیره

موظف

شركت صبا نیرو

103826

اصلي

حمید ترنجیان

 1816996724عضو هیئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حمید ترنجیان

مدرك تحصيلي

كد ملي
1816996724

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1396/12/29و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

()205,543

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()367,366

تعدیلت سنواتي

()11,700

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()379,066

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

()379,066

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصیص

()584,609

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال
سود نقدي هر سهم (ریال)
سرمایه

()584,609
0
()584,609
()1,028
0
200,000

تحصيلي

موسسه حسابرسي بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هشیار بهمند بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
همشهري
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (میلیون ریال)
ساير موارد:
به شرح ضمیمه پیوست

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

توضيحات

16000000

18000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

0

0

به صورت ناخالص

