بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری677503 :

شركت :صنعتي ناب
كد صنعت421401 :

نماد :غناب

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 1399/06/29در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزدوشنبه مورخ  1399/06/31در محل تهرانپارس خيابان شهيد رضا ميوه  ،خيابان شهيد عليرضا ناهيدي(جشنواره ) پلک  9برگزار گردید و در
خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
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

7547

% 0.04

شركت سرمایه گذاري صنعتي ملي ایران

1963723

% 9.82

موسسه خيریه عاطفه

2369584

% 11.85

شركت سرمایه گذاري خانه هاي بهتر

7031387

% 35.16

حسين مصلح نيا

7201400

% 36.01

سایرسهامداران

جمع:

18573641

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حسين مصلح نيا به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم داود بابایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عبدالکریم پهلواني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي شيرواني به عنوان منشي مجمع

% 92.87

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
حسين مصلح نيا

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

2291137549

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

 10860168463موسسه غير

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس

اصلي

عبدالکریم پهلواني  4569238459نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

ليسانس

 10800016357سهامي خاص

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دیپلم

سرمایه گذاري خانه هاي  10102381698سهامي خاص
بهتر

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس

مؤسسه خيریه عاطفه

مؤسسه قرآني تفسير جوان 10860142820
نگين داران نور

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
داود بابائي

كد ملي
0051872481

مدرك تحصيلي
ليسانس

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

271,810

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

0

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
271,810

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
271,810

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

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

271,810

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

13,591
0

سود نقدي هر سهم (ریال)

20,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

عبدالکریم پهلواني

حقيقي

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي
4569238459

اصلي

مؤسسه خيریه عاطفه

حقوقي

موسسه غير تجاري

10860168463

اصلي

مؤسسه قرآني تفسير جوان

حقوقي

موسسه غير تجاري

10860142820

اصلي

نگين داران نور

حقوقي

سهامي خاص

10800016357

اصلي

سرمایه گذاري خانه هاي بهتر

حقوقي

سهامي خاص

10102381698

اصلي

حسين عزیزي پرنق

حقيقي

0057553823

علي البدل

محمود اعتدادي

حقيقي

0054309808

علي البدل

موسسه حسابرسي شراكت بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هشيار بهمند بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
كارو كارگر

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

5000000

5000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

