بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری637599 :

شركت :فولد افزا سپاهان
كد صنعت271005 :

نماد :فافزا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/02/28در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزشنبه مورخ  1399/03/10در محل اصفهان هزار جریب روبروي درب شرقي دانشگاه نبش كوچه چهارم سالن جلسات شركت تکادو 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 به1398/12/29
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

ایران كشتي بحر

1000

%0

شركت سرمایه گذاري توسعه توكا

1000

%0

سرمایه گذاري توكافولد

20676027

% 22.97

تکادو

24281256

% 26.98

فراوري زغال سنگ پروده طبس

27459621

% 30.51

جمع:

72418904

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مهدي نوري مشکاتي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم بهرام آقاجاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سهيل خاكپور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهرداد عبادیان به عنوان منشي مجمع

% 80.47

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
تکادو

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف

10260289240

اصلي

فراوري زغال سنگ پرورده 10260377008
طبس

اصلي

سيد حسن ابطحي  1286394201نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

ليسانس

سرمایه گذاري توكافولد 10260272518

اصلي

 1283399921عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

ایران كشتي بحر

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

تحصيلي

علي رضا حقيقي

مهدي مظاهري

1291069321

موظف/غير مدرك

دكترا

10101009086

اصلي

مهدي نوري مشکاتي  1287612210عضو هيئت مدیره غير موظف

دكترا

سرمایه گذاري توسعه توكا 10260439863

اصلي

ابراهيم كاشف الحق  0047315652عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمد فتحي

كد ملي
1091076405

مدرك تحصيلي
ليسانس صنایع

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1398و 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

80,594

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

36,995
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

36,995

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()13,950
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

23,045

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
103,639

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

103,639

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()24,300

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

79,339

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

895

سود نقدي هر سهم (ریال)

270
90,000

سرمایه

موسسه حسابرسي رایمند و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه امين تدبير بصير بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد
اصفهان امروز

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

6000000

7000000

418

729

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

