بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری557317 :

شركت :توليد فيبر ايران
كد صنعت202102 :

نماد :چفيبر

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 1398/04/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 14:00روزشنبه مورخ  1398/04/29در محل تهران ،خيابان استاد نجات الهي ،نبش خيابان ورشو ،پلک  ،2خانه اندیشمندان علوم انساني 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

شركت مدیریت سرمایه گذاري ملي ایران (سهامي خاص )

1924122

% 0.14

اشخاص حقيقي

33961149

% 2.52

سازمان خيریه درماني جوادلئمه (ع)

84683308

% 6.29

شركت سرمایه گذاري ملي ایران (سهامي عام )

897120858

% 66.61

جمع:

1017689437

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عليرضا فتحي نيا به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مهدي اسکندري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدرضا خبيري نوغاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي منصوري به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد

% 75.56

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

تحصيلي

 0933096054عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي

سازمان خيریه درماني
جوادالئمه (ع)

55

اصلي

محمدرضا خبيري
نوغاني

شركت سرمایه گذاري ملي
ایران ( سماء)

23206

اصلي

علي منصوري

 0794912648عضو هيئت مدیره

شركت مدیریت سرمایه
گذاري ملي ایران

281793

اصلي

سهيل فروزاني

 2291618695عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي

شركت آلومتک

11477

اصلي

سيد محمدعلي
شهدایي

 2060408504نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي

شركت آلومراد

25674

اصلي

عليرضا فتحي نيا

0061289116

رئيس هيئت
مدیره

موظف

غير موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
علي منصوري

كد ملي
0794912648

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

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:

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()33,210

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()120,911
()507

تعدیلت سنواتي

()121,418

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

()121,418

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()154,628

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()154,628

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()154,628

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

()25

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

1,346,925

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود 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

13000000

15000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق حضور اعضاي كميته حسابرسي ميبغ  11.000.000ریال تعيين گردید.
كليه معاملت  129اصلحيه قانون تجارت ،ضمن رعایت عدم شركت سهامدار ذینفع در رأي گيري ،توسط مجمع مورد تصویب و تنفيذ قرار گرفت.

