بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری703287 :

شركت :صنعتي محور سازان ايران خودرو
كد صنعت343016 :

نماد :خوساز

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/09/01در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 10:00روزچهار شنبه مورخ  1399/09/26در محل سالن اجتماعات شركت محورسازان ایران خودرو واقع در كيلومتر  10جاده مخصوص
كرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

شركت صنایع ریخته گري ایران خودرو (سهامي خاص)

4479

%0

شركت خدمات بيمه ایران خودرو (سهامي خاص)

4479

%0

مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا

4479

%0

سایر

1615000

% 0.14

سازمان بهزیستي كشور

10861966

% 0.97

شركت سرمایه گذاري سمند ( سهامي خاص )

170430428

% 15.22

شركت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو ( سهامي عام )

403930438

% 36.07

586851269

% 52.4

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم سيد رضا نداف به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم علي نوروزي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم بهنام ولي نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد نواميد هيق 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
گسترش سرمایه گذاري
ایران خودرو

نوع

نوع

شركت

عضويت

10101800682

اصلي

خدمات بيمه ایران خودرو 10102584300

اصلي

10102695661

اصلي

صنایع ریخته گري ایران 10102078690
خودرو

اصلي

10103774946

اصلي

سرمایه گذاري سمند

مهندسي بازرگاني ارزش
آفرینان نوین آرا

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

خسرو خسروي

0937828343

موظف
رئيس هيئت
مدیره

فرامرز عطاءزاده اصل  1600051766عضو هيئت مدیره

كورش اربابيان

موظف/غير مدرك

غير موظف

دانشجوي
كارشناسي ارشد
حسابداري

موظف

كارشناسي ارشد
مهندسي
مکانيک

 0036467618عضو هيئت مدیره غير موظف

داود نوده فراهاني  0051872064نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره
بهنام ولي نژاد

 1375432672عضو هيئت مدیره

تحصيلي

موظف

كارشناسي ارشد
مدیریت
تکنولوژي
كارشناسي
حسابداري
دانشجوي
دكتري -
مدیریت

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
1375432672

نام مدير عامل
بهنام ولي نژاد

مدرك تحصيلي
دانشجوي دكتري  -مدیریت
بازرگاني  -مدیریت بازاریابي

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.

ساير موارد:

نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو

حقوقي

سهامي عام

10101800682

اصلي

خدمات بيمه ایران خودرو

حقوقي

سهامي خاص

10102584300

اصلي

سرمایه گذاري سمند

حقوقي

سهامي خاص

10102695661

اصلي

صنایع ریخته گري ایران خودرو

حقوقي

سهامي خاص

10102078690

اصلي

مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا

حقوقي

سهامي خاص

10103774946

اصلي

