بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری563065 :

شركت :حمل ونقل بين المللي خليج فارس
كد صنعت602303 :

نماد :حفارس

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/05/06در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده راسس ساعت 10:00روزپنج شنبه مورخ  1398/05/17در محل شركت  -كيلومتر  17جاده ساوه  -اسلمشهر  -ميدان نماز 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
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران
سایر سهامداران حقيقي
شركت تعاوني ایثارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و اتومبيل ک
جمع:

تعداد سهام
7241004

% 0.29

1691015676

% 67

1698256680

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم غلمحسين مصلح به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم پيمان اسراري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي عباسي اصل به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ابراهيم فربد به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد

% 67.29

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

عبدالکریم نعناكار

2002455041

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

تحصيلي
كارشناس ارشد

پيمان اسراري

1377325891

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناس ارشد

غلمحسين مصلح

0048246476

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

دیپلم

پژمان حسيني

0067242456

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناس ارشد

مهدي عباسي اصل

0386347522

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناس ارشد

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
پيمان اسراري

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس اقتصادكشاورزي

كد ملي
1377325891

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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

()205,828

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()1,026,339

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()3,163
()1,029,502

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()1,029,502

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

()1,235,330

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

()1,235,330
0
()1,235,330
()82
0
2,523,904

موسسه حسابرسي فراز مشاور بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بازرس عليالبدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سایر موارد

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

12500000

12000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

