بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری568098 :

شركت :مهندسي صنعتي روان فن آور
نماد :خفناور(ذخفناور)

كد صنعت343002 :

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/05/28در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1398/06/10در محل كارخانه شركت مهندسي وصنعتي روان فن آورواقع درگلپایگان  -ابتداي جاده یک
خوانسار  -شهرک صنعتي سایپا  -بلوار ارغوات  -پلک  7برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثیرالنتشار
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

معصومه مصطفایي

1

%0

خسرو امیني

6

%0

علي نوري

100

%0

محمدجواد اورعي

207

%0

شركت بازرگاني بین الملل پارس سپانو ایرانیان(دلیران خودرو)

1197

%0

سلیمان احمدي كافشاني

4760

%0

محمد استاد رحیمي

12000

% 0.01

محمد امین مدائن

21746

% 0.02

مهدي گرجي

24341

% 0.02

عرفان صمدي

43100

% 0.04

داود احمدي كافشاني

46263

% 0.05

شركت توسعه كارآفریني دلیران پارس (بامسئولیت محدود)

84828

% 0.08

شركت سرمایه گذاري زعیم(سهامي خاص)

144345

% 0.14

شركت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم(با مسئولیت محد

155490

% 0.16

شركت توسعه صنعت و معادن دلیران پارس(با مسئولیت محدود)

199863

% 0.2

سمیه عباسي

211589

% 0.21

شركت پیشگامان عمران وتوسعه استان البرز(سهامي خاص)

211762

% 0.21

شركت پیشگامان عمران وتوسعه استان قم(سهامي خاص)

215905

% 0.22

شركت پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان(سهامي خاص)

327000

% 0.33

شركت پیشگامان عمران وتوسعه استان قزوین(سهامي خاص)

571783

% 0.57

شركت پیشگامان عمران وتوسعه استان اصفهان(سهامي خاص)

787147

% 0.79

شركت سرمایه گذاري دلیران پارس(سهامي عام)

1089492

% 1.09

رسول شریفي

2450109

% 2.45

مهرداد ایرجي

3151788

% 3.15

كارگزاري دلیران پارس

4796165

% 4.8

جمع:

14550987

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدجوادجوادي ندا به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم عزیز قشقایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مصطفي جعفري كجور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احسان خواجه وندي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 14.55

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي
شركت سرمایه گذاري
دلیران پارس(سهامي عام)

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

رئیس هیئت
مدیره

10102803281

اصلي

آقاي محمد قائد

2451943084

شركت سرمایه گذاري زعیم( 10102773137
سهامي خاص)

اصلي

آقاي رضا كمالي

 3030824111عضو هیئت مدیره

شركت پیشگامان عمران 10320887633
وتوسعه استان اصفهان(
سهامي خاص)

اصلي

آقاي محمد رضا
صادقي خطیباني

 3390259996عضو هیئت مدیره غیر موظف

تحصيلي

غیر موظف

كارشناسي ارشد

موظف

كارشناسي ارشد
كارشناسي

شركت پیشگامان عمران 10320886271
وتوسعه استان قم(سهامي
خاص)

اصلي

آقاي محمد امجدي  0942871898نایب رئیس هیئت غیر موظف
مدیره

كارشناسي ارشد

10103674287

اصلي

خانم زینب دلیري  3031435591عضو هیئت مدیره غیر موظف

كارشناسي

شركت سرمایه گذاري
توسعه صنعت ومعادن هزاره
سوم(با مسئولیت محدود)

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
آقاي رضا كمالي

كد ملي
3030824111

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()6,339

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

24,072

تعدیلت سنواتي

()1,029

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

23,043

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()4,000
0

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

19,043

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
12,704

سود قابل تخصیص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
12,704

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

12,704

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

()63

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

100,000

سرمایه

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

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

شركت سرمایه گذاري دلیران پارس(سهامي عام)

حقوقي

سهامي عام

10102803281

اصلي

شركت پیشگامان عمران وتوسعه استان اصفهان(
سهامي خاص)
شركت بین المللي دلیران خودرو(با مسئولیت محدود)

حقوقي

سهامي خاص

10320887633

اصلي

حقوقي

با مسئولیت محدود

10320417845

اصلي

حقوقي

با مسئولیت محدود

10104012213

اصلي

حقوقي

با مسئولیت محدود

10320465335

اصلي

شركت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (با
مسئولیت محدود)
شركت توسعه كارآفریني دلیران پارس(با مسئولیت
محدود)

آبتین روش آریا بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و دایا رهیافت بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنیاي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (میلیون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

10000000

6000000

120

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

