بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری609964 :

شركت :ايرانيت
كد صنعت549506 :

نماد :سايرا

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/06/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/10/30در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده راسس ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1398/11/14در محل اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران واقع در تهران  ،خيابان طالقاني  ،نبش فرصت
 ،پلک  ، 254طبقه هشتم 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 به1397/06/31
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 دنياي سبز پرتو

1010

%0

سایر سهامداران

9931

% 0.02

شركت توسعه سرمایه گذاري كاميار

10000

% 0.02

شركت سرمایه گذاري ملي ایران

2239891

% 4.91

شركت دنياي فن آوران پویا

6008481

% 13.18

گروه توليدي مهرام

18700910

% 41.01

جمع:

26970223

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم امير حسين عطائي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محمد رضا وفائي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عليرضا محمدي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم منصور محمودي به عنوان منشي مجمع

% 59.15

ه -اعضای 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

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

شركت سرمایه گذاري
كارآفرین(توسعه سرمایه
گذاري كاميار)

27881

اصلي

آقاي محمد رضا
وفائي

شركت دنياي فن آوران پویا

180348

اصلي

آقاي اميرحسين
عطائي

شركت دنياي سبز پرتو

180743

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سلمت جویان
تهران

180572

اصلي

آقاي سيدمحمدرضا  4322584918عضو هيئت مدیره غير موظف
سيدابوترابي

ليسانس

شركت دنياي تجارت و
دانش افق

180725

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

 0383506530نایب رئيس هيئت
مدیره
4410895095

رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكترا

غير موظف

ليسانس
ليسانس

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
آقاي محمد رضا وفائي

كد ملي
0383506530

مدرك تحصيلي
دكترا

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 31/06/1397و 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
سود (زیان) خالص

()47,957

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()699,845
()3,285

تعدیلت سنواتي

()703,130

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

()703,130

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()751,087

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()751,087

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()751,087

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()1,052

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

45,600

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت حساب گستر پویا بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي سياق نوین جهان بازرس عليالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

4000000

4000000

0

0

ساير موارد:

معاملت موضوع ماده 169قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

