بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري557151 :

شركت :رينگ سازي مشهد
كد صنعت343010 :

نماد :خرينگ

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزشنبه مورخ  1398/04/29در محل هتل پردیسان واقع در مشهد  ،بزرگراه شهيد كلنتري  ،جنب پارک صدا و سيما 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

درصد

شركت رنگ سازي سيکلمه ( سهامي خاص )

24000

% 0.01

شركت سرمایه گذاري گروه كارخانجات پارک لستيک

24980

% 0.01

موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا

25032

% 0.01

شركت عایق خودرو توس (سهامي خاص )

25065

% 0.01

سایر سهامداران

18741579

% 4.21

شركت پویا گستر خراسان ( سهامي خاص )

223396232

% 50.2

جمع:

242236888

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم سعيد رضاپناه به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم احد ضابط به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم پرویز فرشاد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حميد ظهوریان ثاني به عنوان منشي مجمع

% 54.44

ه -اعضاي 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

سمت

عضو حقوقي

سهيل یزدان بخش 0943207088

موظف/غير مدرك
موظف

شركت پویا گستر خراسان (
سهامي خاص )

12137

اصلي

شركت عایق خودرو توس (
سهامي خاص )

13355

اصلي

مسعود هدشي

شركت رنگ سازي سيکلمه
( سهامي خاص )

1333

اصلي

محمدرضا اهرابي

شركت سرمایه گذاري گروه
كارخانجات پارت لستيک
خراسان ( سهامي خاص )

36433

اصلي

پيمان یزدان بخش  0938107811نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس برق و
قدرت

موسسه آینده سازان مدیریت
نوین پارت پویا

4162

اصلي

 0930643747عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري متالوژي

اجد ضابط

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

غير موظف

فوق ليسانس
مهندسي صنایع

 0941213536عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس
مکانيک

 0937776769عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس
مکانيک

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مسعود هدشي

كد ملي
0941213536

مدرك تحصيلي
ليسانس مکانيک

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:

مبلغ (م .ريال)

شرح

25,779

سود (زیان) خالص

()214,289

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

()214,289

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

()214,289

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()188,510

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()188,510

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()188,510

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

58

سود نقدي هر سهم (ریال)

0
445,000

سرمایه

موسسه حسابرسي اركان سيستم بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد
خراسان

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

10000000

12000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
حق حضور رئيس كميته حسابرسي به ازاي برگزاري حداقل یک جلسه در ماه مبلغ  10ميليون ریال ناخالص تعيين گردید و حق حضور سایر اعضاء توسط رئيس
كميته تعيين ميگردد.

