شرکت :

سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

6,000,000

سرمایه ثبت نشده :

1,960,000

کد صنعت :

ورنا

سال مالی منتهی به :

341010

1398/06/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/17 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/08/19 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

مهدي محمد
رضائي

2750583934

عضو کمیته

خیر

علیرضا بادکوبه
هزاوه

 0532926331ريیس کمیته

بله

عضو کمیته

خیر

نام و نام
خانوادگی

ناصر شاهباز

کد ملی

0056630093

شخص
حقوقی

شرکت
ساختماني
دهکده

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1393/02/09

مديرحسابرسي و امور شرکتها
سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران  -عضو هیئت
مديره گروه سرمايه گذاري
سايپا20-سال سابقه

خیر

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1396/01/29

عضو هیت مديره و قائم
مقام مديرعامل در امور مالي و
اقتصادي  -عضو هیئت مديره
شرکت سايپا شیشه  -رئیس
هیئت مديره شرکت زامیاد -

بله

بله

مديريت
مالي

دکترا

1393/02/09

مديريت تامین مالي
شرکت سايپا -عضو هیئت
مديره بانک ملي ايران 20 -
سال سابق

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/08/19

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
قادر رودکي

کد ملی
4839430942

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1397/07/09

عضو انجمن حسابداران خبره  -مدير مالي و مدير منابع
انساني هلدينگ مالي و سرمايه گذاري سینا  -عضو غیر
موظف شرکتهاي بهنوش  -کارگزاري سینا و فولد کاوه
هرمزگان 17 -سال سابقه

نام و نام خانوادگی
الهام داداشي

کد ملی
0070720551

سمت
رئیس
حسابداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1391/04/01

اهم سوابق  -مدت زمان
رئیس بودجه و گزارشات شرکت صنعتي نیرو
محرکه  -مسئول قراردادهاي خارجي و داخلي شرکت
نیرو محرکه  -20 -سال سابق

