بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری556879 :

شركت :پارس خودرو
كد صنعت341008 :

نماد :خپارس

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:00روزپنج شنبه مورخ  1398/04/27در محل سالن آزادگان واقع در تهران بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي مركز همایشهاي بين المللي
پژوهشگاه صنعت نفت 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 به1397/12/29
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

سایر سهامداران (اشخاص حقيقي و حقوقي)

1280966552

% 5.64

شركت نيوان ابتکار

7204618900

% 31.71

شركت سایپا

9440797825

% 41.55

17926383277

% 78.9

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عليرضا بادكوبه ء هزاوه ء به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عبداله بابائي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم یوسف ندیلي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا بياتي به عنوان منشي مجمع
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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

محمد رضا هنري كيا  0041351312نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

شركت مهندسي و مشاور
سازه گستر سایپا

56673

اصلي

شركت سرمایه گذاري و
توسعه صنعتي نيوان ابتکار

142220

اصلي

ناصر آقا محمدي

شركت گروه سرمایه گذاري
سایپا

10346

اصلي

محسن قاسم
جهرودي

0040190889

شركت ایراني توليد اتومبيل (
سایپا)

11331

اصلي

شهرام احمدیان

 0059610638عضو هيئت مدیره

مركز تحقيقات و نوآوري
صنایع خودرو سایپا

100331

اصلي

محمود دو دانگه

 5099690254عضو هيئت مدیره غير موظف

 0040081656عضو هيئت مدیره
رئيس هيئت
مدیره

نام مدير عامل
ناصر آقا محمدي

موظف
غير موظف

فوق ليسانس

موظف

ليسانس

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:

فوق ليسانس
فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0040081656

تحصيلي

فوق ليسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()19,596,383

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()9,474,066
0

تعدیلت سنواتي

()9,474,066

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

()9,474,066

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()29,070,449

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()29,070,449

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()29,070,449
()863

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

22,720,279

سرمایه

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

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

11000000

13200000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

