بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري376147 :

شركت :كارخانجات نساجي خوي
كد صنعت171153 :

نماد :نخوي

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1395/12/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت براساس اطلعیه منتشره در تاریخ 12:36:57 1396/05/28در خصوص اعلم تنفس مجمع عمومي عادي
سالیانه راسس ساعت 10:00روزشنبه مورخ  1396/06/11در محل دفتر مركزي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثیرالنتشار
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

اكبر بلوري مقدم

50

%0

علي محمد حمصي

50

%0

معصومه قدیمي

50

%0

احمد قصابي
جمع:

35875981
35876131

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم احمد قصابي به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم علي محمد حمصي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم معصومه قدیمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم اكبر بلوري مقدم به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 93.84
% 93.84

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

پرستو اصغرزاده

0037448791

اصلي

رئیس هیئت
مدیره

غیر موظف

لیسانس

علي محمد حمصي

1261678389

اصلي

عضو هیئت مدیره

موظف

لیسانس

احمد قصابي

2754047824

اصلي

عضو هیئت مدیره

موظف

لیسانس

محمود براتي نیا

0384415865

اصلي

عضو هیئت مدیره غیر موظف

دكترا

معصومه قدیمي

0055450253

اصلي

عضو هیئت مدیره غیر موظف

دیپلم

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
احمد قصابي

مدرك تحصيلي

كد ملي
2754047824

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1395/12/30و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

()15,928

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()59,470

تعدیلت سنواتي

()25,454

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()84,924

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

()84,924

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصیص

()100,852

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال
سود نقدي هر سهم (ریال)
سرمایه

()100,852
0
()100,852
()417
0
38,230

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس عليالبدل
انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

5000000

5000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

0

0

حق حضور (ریال)
پاداش (میلیون ریال)

به صورت ناخالص

ساير موارد:
سایر مواردي كه در صلحیت تصمیم گیري مجمع عمومي عادي باشد :

تکالیف مقرر مجمع در خصوص بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني :
در خصوص بند  : 4مجمع مقرر نمود كلیه اقدامات مربوط به تامین مالي سرمایه در گردش مورد نیاز در راستاي مخارج سرمایه اي طرح توسعه با رعایت
استانداردهاي حسابداري صورت پذیرد .
در خصوص بند  : 5مقرر گردید الزامات ماده  169قانون مالیاتهاي مستقیم رعایت گردد .
در خصوص بند  : 6مقرر گردید مبلغ  32میلیارد ریال مربوط به تسهیلت زود بازده با توجه به اعلم تسویه حساب بانک عامل  ،به حساب تعدیل سودو زیان
سنواتي منظور و صفر گردد .
در خصوص بند  : 8مقرر گردید اطلعات مربوط به طرح توجیهي در راستاي اجراي طرح توسعه كارخانجات بروز رساني و نحوه بازیافت سرمایه گذاري گزارش

