بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری383815 :

شركت :شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
كد صنعت151351 :

نماد :غشهداب

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس اطلعیه منتشره در تاریخ 09:28:44 1396/07/20در خصوص اعلم تنفس مجمع
عمومي عادي به طور فوق العاده راسس ساعت 11:00روزچهار شنبه مورخ  1396/07/26در محل كیلومتر  16جاده قوچان بعد از نیروگاه توس ( شركت صنایع
مهتاب خراسان ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سایر

214455826

% 28.59

گروه كارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام )

384417432

% 51.26

جمع:

598873258

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم رضا اسدي شکرانلو به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم محمد رضا امیري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد صفري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم پریسا فریور به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 79.85

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

رئیس هیئت
مدیره

علیرضا بوستاني

0938575384

اصلي

ناصر بوستاني

0946464162

اصلي

مهدي بوستاني

0940034001

اصلي

نایب رئیس هیئت
مدیره

مهسا بوستاني

0920945864

اصلي

عضو هیئت مدیره غیر موظف

گروه كارخانجات صنعتي 10380466986
تبرک (سهامي عام )

اصلي

تحصيلي

غیر موظف

عضو هیئت مدیره غیر موظف

رضا اسدي شکرانلو  0827961693عضو هیئت مدیره

موظف

موظف

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0053649540

نام مدير عامل
احسان منوچهري

مدرك تحصيلي
فوق دیپلم مدیریت امور اداري

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

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

ناصر بوستاني

حقیقي

0946464162

اصلي

مهدي بوستاني

حقیقي

0940034001

اصلي

مهسا بوستاني

حقیقي

0920945864

علي البدل

گروه كارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام )

حقوقي

10380466986

اصلي

شركت مکین

حقوقي

سهامي خاص

10380179815

اصلي

سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

حقوقي

سهامي خاص

14004743448

اصلي

ساير موارد:
تصویب معاملت مشمول ماده  129قانون تجارت

سایر موارد در صلحیت مجمع

