بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري384654 :

شركت :كارخانجات توليدي پمپ پارس
كد صنعت291251 :

نماد :تپمپس

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1395/12/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 14:40:15 1396/07/13در خصوص دعوت به مجمع عمومي
عادي به طور فوق العاده راسس ساعت 10:00روزسه شنبه مورخ  1396/07/25در محل كيلومتر  13جاده مخصوص كرج نرسيده به چهارراه ایران خودرو شركت
چيني ایران طبقه سوم ساختمان اداري 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 به1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سازمان خصوصي سازي (وكالتي) -كاركنان پمپ پارس

313620

% 1.05

شركت مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سينا

760968

% 2.54

بنياد مستضعفان انقلب اسلمي

1206016

% 4.02

صنایع پمپ سازي ایران

1921564

% 6.41

شركت سرمایه گذاري ملي ایران

2092852

% 6.98

شركت گسترش پایا صنعت سينا

17924812

% 59.75

جمع:

24219832

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم آق محمد مبشري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مریم مسعودي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن ابراهيمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسن حاصل طلب به عنوان منشي مجمع

% 80.73

ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مهرداد عبداله

مدرك تحصيلي
ليسانس

كد ملي
0052343537

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1395/12/30و 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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

0

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

0

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

0

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

0

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

0

سرمایه

0

آبتين روش آریا بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و ارقام پژوهان دقيق بازرس عليالبدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

5000000

5000000

بابت برگزاري حداقل  2جلسه

0

0

ساير موارد:
موسسه حسابرسي مفيد راهبربعنوان ناظرتصفيهشركت براي سال مالي 96/12/29انتخاب گردید.

به صورت ناخالص

