بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری636618 :

شركت :شير پاستوريزه پگاه گلستان
كد صنعت422002 :

نماد :غگلستا

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 1399/02/29در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 11:00روزسه شنبه مورخ  1399/03/06در محل ميدان بسيج ،بلوار پگاه ،ابتداي جاده هزار پيچ ،شركت شير پاستوریزه پگاه گلستان 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

70

%0

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)

1000

%0

شركت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)

1000

%0

شركت آتيه پگاه (سهامي خاص)

1000

%0

شركت شير پاستوریزه پگاه لرستان (سهامي خاص)

1500

%0

شركت شير پاستوریزه پگاه گيلن (سهامي خاص )

1500

%0

شركت شير پاستوریزه پگاه همدان (سهامي خاص )

1500

%0

شركت شير پاستوریزه پگاه زنجان( سهامي خاص)

1500

%0

سایر سهامداران (كمتر از  5درصد)

شركت صنایع شير ایران (سهامي خاص )
جمع:

95414931
95424001

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 79.51
% 79.52

آقاي/خانم محمد علي كارگر مطلق به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم روح اله خواجه تراب به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم غلمرضا زینلي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهرنوش امجدي گلپایگاني 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

شركت شير پاستوریزه پگاه
لرستان ( سهامي خاص )

4068

اصلي

شركت شير پاستوریزه پگاه
همدان (سهامي خاص)

5420

اصلي

حميد غفوریان

شركت شير پاستوریزه پگاه
زنجان(سهامي خاص)

5557

اصلي

مهرنوش امجدي
گلپایگاني

شركت شير خشک نوزاد پگاه
(سهامي خاص)

4819

شركت كشت و صنعت و 10530278417
دامپروري پگاه فارس (
سهامي خاص)

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

محمدرضا سهرایي  2269364899عضو هيئت مدیره

موظف

 0938759566عضو هيئت مدیره غير موظف
 1219336467نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس
فوق ليسانس
فوق ليسانس

اصلي

مهناز خدایي جوپاري  0055855441عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

اصلي

غير موظف

دكتري

روح اله خواجه تراب 6249607587

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مهرنوش امجدي گلپایگاني

تحصيلي

كد ملي
1219336467

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

52,683

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

131,325

تعدیلت سنواتي

()2,138

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

129,187

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()96,000
0

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

33,187

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
85,870

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

85,870

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()48,000

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

37,870

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

439

سود نقدي هر سهم (ریال)

400
120,000

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي) بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت
حساب گستر پویا بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

24000000

28800000

2100

1200

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

