بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری906899 :

شركت :جنرال مکانيک
كد صنعت742102 :

نماد :رنيک

موضوع :خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 09:51:17 1401/04/04در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت
 11:30روز دوشنبه مورخ  1401/04/13در محل جنب درب غربی استادیوم آزادی ،هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب -دستور جلسه:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

1929

%0

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

1929

%0

شرکت ره نگار خاورمیانه پارس

1929

%0

سایر سهامداران

26971405

% 1.4

بنیاد مستضعفان انقلب اسلمی

664115053

% 34.41

شرکت پایاسامان پارس

984299993

% 51

جمع:

1675392238

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مجید شاهسواری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم وحید پاافشار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید عبدالحمید عظیمی به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

% 86.81

توضيحات:
ماده  19اساسنامه به شرح زیر اصلح و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به  1401/12/29رسید .در کلیه مجامع عمومی ،سهامداران
حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز
نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص
حقوقی  ،حضور بهم رسانند .هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.

