بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري570787 :

شركت :تامين ماسه ريخته گري
كد صنعت141001 :

نماد :كماسه

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/06/10در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده راسس ساعت 11:00روزپنج شنبه مورخ  1398/06/28در محل تهران  -بزرگراه ستاري جنوب به شمال -نبش بلوار فردوس شرقي -سالن آمفي
تئاتر امام علي (ع) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران
سایر سهامداران
جمع:

تعداد سهام
98828100

% 61.01

98828100

% 61

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عبداله عالیشوندي به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم محمد دارستاني فراهاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم رضا شکوهي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فریبرز زارعي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

10190004307

تعاوني

اصلي

تعاوني تسهیل گران
كارآفریني پویا

 10190002664با مسئولیت م

رفاه آوران آریایي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

عضو حقوقي

شركت تجارت هرمز ایزدیار 14006470500

موظف
رئیس هیئت
مدیره

اصلي
اصلي

سمت

موظف/غير مدرك

آقاي علي دیدار

موظف

تحصيلي
لیسانس
مهندسي برق

عضو هیئت مدیره غیر موظف

لیسانس مالي

 0061112801عضو هیئت مدیره غیر موظف

فوق لیسانس
مدیریت مالي

شركت سرمایه گذاري روشن 10103432795
تاش

اصلي

آقاي امیراحمد غفاري  0062543075نایب رئیس هیئت غیر موظف
مدیره

مهندسي شیمي

شركت تجارت بین الملل مانا 14007688951
اسپادانا

اصلي

آقاي صابر بهرامي  0049288891عضو هیئت مدیره غیر موظف
نژاد

فوق لیسانس
مدیریت مالي

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0064835073

نام مدير عامل
آقاي فریبرز زارعي بلقیس آباد

مدرك تحصيلي
لیسانس مدیریت مالي

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

شركت تجارت هرمز ایزدیار

حقوقي

با مسئولیت محدود

14006470500

اصلي

شركت سرمایه گذاري روشن تاش

حقوقي

سهامي خاص

10103432795

اصلي

شركت پارس غلت باربد

حقوقي

سهامي خاص

14005841847

اصلي

شركت توسعه سرمایه اعتماد سروش

حقوقي

سهامي خاص

14008033913

اصلي

شركت توسعه صنعت شاخص الوند

حقوقي

سهامي خاص

10861716711

اصلي

