بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری653259 :

شركت :صنعتي نيرو محركه
كد صنعت343013 :

نماد :خمحركه

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1399/04/15در محل كيلومتر ده جاده مخصوص كرج  -جنب شركت مينو  -سالن كنفرانس شركت صنعتي محور سازان ایران
خودرو 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 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

9253390

% 0.16

ایران خودرو

1742812443

% 30.39

شركت سرمایه گذاري گسترش ایران خودرو

2280938127

% 39.78

سایر سهامداران

جمع:

4033003960

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم غلمحسين زارع نژاد به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سعيد رضاپناه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سعيد فرهنگ خواه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم بيتا منتظري به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 70.33

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي
شركت گسترش سرمایه
گذاري ایران خودرو

نوع

نوع

شركت

عضويت

حقوقي

موظف

عضو حقوقي
 0057544980عضو هيئت مدیره

تحصيلي

اصلي

داود اسماعيل پور

شركت توليدي نيرو محركه( 10101088782
سهامي خاص)

اصلي

منصور منصوري
بيرجندي

3673457918

شركت توليدي و صنعتي 10101203288
گوهرفام

اصلي

جمال جليل پور

 2802516728عضو هيئت مدیره غير موظف

10103799078

اصلي

عليرضا حمزه ئي

 4320687078نایب رئيس هيئت غير موظف دكتري كسب و
كار
مدیره

شركت مهندسي وبازرگاني 10103774946
ارزش آفرینان نوین آرا

اصلي

مسعود ذوالقدر

شركت ترنيان سهم

136946

نام نماينده عضو كد ملي نماينده

سمت

موظف/غير مدرك

رئيس هيئت
مدیره

 4322087868عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس
مکانيک طراحي
جامدات

غير موظف

فوق ليسانس
مهندسي
مکانيک

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
داود اسماعيل پور

كد ملي
0057544980

مدرك تحصيلي
ليسانس مکانيک طراحي جامدات

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

دكتري مدیریت
كسب وكار

دانشجوي
دكتري مدیریت
دولتي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

451,654

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

72,904

تعدیلت سنواتي

()259,000

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()186,096
()1,021

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()187,117

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

264,537

انتقال به اندوخته قانوني

()22,583

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

241,954

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()57,341

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

184,613

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

79

سود نقدي هر سهم (ریال)

10
5,734,089

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امين بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران
رسمي) 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

11000000

13000000

0

1700

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق الزحمه اعضاء كميته حسابرسي بابت برگزاري حداقل یک جلسه در ماه  13.000.000ریال بصورت ناخالص تعيين گردید .

