بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري488364 :

شركت :شركت گسترش صنايع انرژي آذرآب
كد صنعت281351 :

نماد :فنرژي

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/09/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1397/07/12در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 15:00روزدوشنبه مورخ  1397/07/23در محل تهران.خيابان شيخ بهایي جنوبي.شهرک والفجر.خيابان ایرانشناسي.خيابان نهم.ساختمان
شماره2سازمان مدیریت صنعتي 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 به30/09/1396
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

سایر سهامداران

8621228

% 5.28

شركت صنایع آذرآب

37556926

% 23.02

صندوق رفاه و تامين اتيه

95010000

% 58.23

جمع:

141188154

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد جابري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم جواد صفاپور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ناصر قاسم خاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدهاشم سمتي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 86.53

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

شركت صنایع آذرآب

913

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس

شركت ستاره تدبير پارس

1457

اصلي

محمد جابري

 0532249534عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت تبدیل انرژي سامان

262886

اصلي

ابوالفضل جوادي

 1582126488عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت صنعت آفرین نمونه
عمران

11833

اصلي

شركت مهندسي توسعه
صنایع نفت و گاز آذرآب

491145

اصلي

رئيس هيئت
مدیره
هاشم مهریار

 1881605061عضو هيئت مدیره

غير موظف

دكترا

موظف

فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
هاشم مهریار

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

كد ملي
1881605061

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/09/1396و 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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

()186,752

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()526,444

تعدیلت سنواتي

()46,084

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()572,528

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()572,528

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

()759,280

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

()759,280
0
()759,280
()1,145
0
163,160

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و آبتين روش آریا 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

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
تصميم گيري درخصوص معاملت موضوع ماده  129قانون تجارت

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

توضيحات

15000000

15000000

بابت برگزاري حداقل  2جلسه

0

0

به صورت ناخالص

