بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری476520 :

شركت :كارخانجات قند قزوين
كد صنعت154217 :

نماد :قزوين

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
صميمات مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 16:13:24 1397/07/04در خصوص دعوت به صميمات
مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده راسس ساعت 15:00روزشنبه مورخ  1397/07/14در محل كارخانه به نشانی :قزوین ،كيلومتر  25جاده بوئين زهرا 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
سایر
شركت بازرگانی پویا گستر دنيا
جمع:

تعداد سهام
302395

% 0.09

221647452

% 67.13

221949847

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد كاظمی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مرتضی عليجانی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مصطفی عليجانی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مسعود هنرور به عنوان منشی مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد

% 67.22

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

مسعود هنرور

موظف/غير مدرك
موظف

 4132416747عضو هيئت مدیره

شركت بازرگانی پویا گستر 10102819053
دنيا

اصلی

مرتضی عليجانی

4321995361

اصلی

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مصطفی عليجانی

4322705030

اصلی

غير موظف

فرزاد عليجانی

4324210802

اصلی

عضو هيئت مدیره غير موظف

جواد یزدي پور

4321972493

اصلی

عضو هيئت مدیره غير موظف

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

موظف

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
4132416747

نام مدير عامل
مسعود هنرور

مدرك تحصيلي
دكتري

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت  0سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

شركت بازرگانی پویا گستر دنيا

حقوقی

10102819053

اصلی

مرتضی عليجانی

حقيقی

4321995361

اصلی

فرزاد عليجانی

حقيقی

4324210802

اصلی

جواد یزدي پور

حقيقی

4321972493

اصلی

مجيد كاشانی زاده

حقيقی

4323300786

اصلی

ساير موارد:
سایر مواردي كه در صلحيت مجمع باشد.

