بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری713843 :

شركت :كابل البرز
كد صنعت313004 :

نماد :بالبر

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/06/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/10/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 14:00روزچهار شنبه مورخ  1399/10/24در محل ميدان آرژانتين خيابان شهيد احمدقصير (بخارست) خيابان شانزدهم غربي پ  3برگزار 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 به1399/06/31
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

45900

% 0.01

شركت سانيل الکتریک

45031095

% 14.21

شركت آفرنگان كابل(سهامي خاص)

213904076

% 67.49

سایر سهامداران

جمع:

258981071

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد جواد جللي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محمد مسعود جدیري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احمد رشوند به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مسعود پاكدل به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 81.72

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

خانه برق گستر

10102048401

اصلي

حميدرضا اشراقي

شركت سانيل الکتریک

3002585846

اصلي

مسعود پاكدل

آفرنگان كابل

10103208093

اصلي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

 0050993038عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتراي
داروسازي

 1465151761عضو هيئت مدیره

موظف

محمدرضا حاصلي  2297739990عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتراي برق
مهندسي
صنایع

ابوالفضل لوائي

1218678585

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي ارشد
مدیریت
بازرگاني

مرادعلي لوائي

1219210986

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

مهندسي صنایع

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مسعود پاكدل

كد ملي
1465151761

مدرك تحصيلي
دكتراي برق

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/06/31و 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

34,244

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
34,244

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
34,244

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

34,244

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

108

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

316,920

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

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

خانه برق گستر

حقوقي

با مسئوليت محدود

10102048401

اصلي

شركت سانيل الکتریک

حقوقي

با مسئوليت محدود

3002585846

اصلي

آفرنگان كابل

حقوقي

سهامي خاص

10103208093

اصلي

ابوالفضل لوائي

حقيقي

1218678585

اصلي

مرادعلي لوائي

حقيقي

1219210986

اصلي

موسسه حسابرسي بهمند بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار 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)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

12000000

15000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

