بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری555704 :

شركت :كارخانجات پشمبافي افشار
كد صنعت171102 :

نماد :نشار(غشار)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/06در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 11:00روزچهار شنبه مورخ  1398/04/19در محل تهران خيابان دكترشریعتي پلک (1609نبش خيابان كلهدوز)برج نگين قلهک طبقه  7واحد  74برگزار
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
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

حسن معين

77896

% 1.95

شهریار اافشار یزدي

255743

% 6.39

شركت سرمایه گذاري ملي ایران

360032

%9

مرزبان مرتاض

454997

% 11.37

شركت سرمایه گذاري نيروهاي مسلح (ساتا)

467280

% 11.68

نيلوفر افشار یزدي

483136

% 12.08

جواد افشار

553212

% 13.83

جمع:

2652296

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم نيلوفر افشار یزدي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حسن معين به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي اسکندري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم اسماعيل اربابي به عنوان منشي مجمع

% 66.31

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

مرزبان مرتاض

4432614838

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

شهریار افشار یزدي

0450983110

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

موظف

جوادافشار

0451445791

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

شركت سرمایه گذاري ملي
ایران

23206

اصلي

محمد رضا صادقي  2511310066عضو هيئت مدیره غير موظف
مقدم

سازمان تامين اجتماعي
نيروهاي مسلح

326039

اصلي

 4432561513عضو هيئت مدیره غير موظف

محمد مهدي فقيه
خراساني

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
جوادافشار

تحصيلي

كد ملي
0451445791

مدرك تحصيلي
كارشناسي مدیریت

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:

كارشناسي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()5,042

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

9,794
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

9,794

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()180
0

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

9,614

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
4,572

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
4,572

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

4,572

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

()1,260
0

سود نقدي هر سهم (ریال)

4,000

سرمایه

موسسه حسابرسي شاهدان بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگير 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

8000000

8000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

