بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري662200 :

شركت :تامين ماسه ريخته گري
كد صنعت141001 :

نماد :كماسه

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/05/05در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:00روزچهار شنبه مورخ  1399/05/15در محل بزرگراه اشرفي اصفهاني -بالتر از ميدان پونک -كوچه هفدهم-پلک  337برگزار 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
سایر سهامداران
جمع:

تعداد سهام
43758723
43758723

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عبداله عاليشوندي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم اصغر برزوئي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم پژمان بهرام پور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي اكبري به عنوان منشي مجمع
ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد
% 27.01
% 27.01

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

عضو حقوقي
2451891858

موظف
رئيس هيئت
مدیره

موظف

تحصيلي

شركت تجارت هرمز ایزدیار 14006470500

اصلي

شركت سرمایه گذاري روشن 10103432795
تاش

اصلي

شركت پارس غلت باربد 14005841847

اصلي

آقاي فریبرز زارعي  0064835073نایب رئيس هيئت
مدیره
بلقيس آباد

شركت توسعه سرمایه اعتماد 14008033913
سروش

اصلي

آقاي سجاد آشتياني  0083039211عضو هيئت مدیره غير موظف

ارشد برق قدرت

10861716711

اصلي

آقاي حميد عبداللهي  4460015749عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس
مدیریت مالي

شركت توسعه صنعت
شاخص الوند

آقاي عبداله
عاليشوندي

سمت

موظف/غير مدرك

آقاي اصغر برزوئي  0054282349عضو هيئت مدیره غير موظف

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
آقاي فریبرز زارعي بلقيس آباد

كد ملي
0064835073

مدرك تحصيلي
ليسانس مدیریت مالي

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:

دكتراي مالي
ليسانس
مدیریت
بازرگاني
ليسانس
مدیریت مالي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

107,692

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

72,000

تعدیلت سنواتي

()3,586

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

68,414

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()3,564

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()58,000

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

6,850

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

114,542

انتقال به اندوخته قانوني

()5,385

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

109,157

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()15,400

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

93,757

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

490

سود نقدي هر سهم (ریال)

70
220,000

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود بازرس عليالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

10000000

20000000

0

462

پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي باشد.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

