بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری512377 :

شركت :نئوپان  22بهمن
كد صنعت202102 :

نماد :چنوپا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/06/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1397/10/19در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:30روزیکشنبه مورخ  1397/10/30در محل تهران خيابان استاد مطهري خ مير عماد خيابان سيزده (شهيد جنتي)پلک  40طبقه دوم واحد  9برگزار
گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/06/31
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

خانم فاطمه ازگلي

253328

% 1.27

مهري ازگلي

372666

% 1.86

محيا ازگلي

372666

% 1.86

زهرا ازگلي

372666

% 1.86

آقاي محمدحسين ازگلي

666664

% 3.33

آقاي محمدازگلي

1000000

%5

آقاي احسان ازگلي

1000000

%5

محبوبه سوداچي

1300000

% 6.5

آقاي سجادازگلي

1300000

% 6.5

آقاي علي ازگلي

2000001

% 10

آقاي مجيد ازگلي

2197157

% 10.99

آقاي مرتضي ازگلي

2386172

% 11.93

آقاي اميرحسين ازگلي

2754500

% 13.77

جمع:

15975820

% 79.88

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم آقاي مرتضي ازگلي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم آقاي محمد ازگلي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم آقاي مجيد ازگلي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم آقاي محمد بهرامي نيا به عنوان منشي مجمع
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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي
رئيس هيئت
مدیره

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

غير موظف

ليسانس
ليسانس

مرتضي ازگلي

0451933753

اصلي

مجيدازگلي

0451966236

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

محمدحسين ازگلي

0452576091

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

محمد ازگلي

0453415407

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

احسان ازگلي

0453343783

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمد بهرامي نيا

كد ملي
0042510090

مدرك تحصيلي
ليسانس مکانيک

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 31/06/1397و 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
سود (زیان) خالص

()5,989

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

4,086
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

4,086

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()2,500
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

1,586

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()4,403

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()4,403

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

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

()4,403

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

()299
0

سود نقدي هر سهم (ریال)

20,000

سرمایه

موسسه حسابرسي هدف همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي نوین نگر مانا 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

6000000

6000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
مقرر گردید در مورد بند  4گزارش ،بازرس پيشنهاد ئ نظرات خود را به شركت اعلم نموده و در خصوص بند  11گزارش  ،هيئت مدیره نسبت به اخذ سهام
وثيقه و بر روز آوري آئين نامه معاملت ظرف  3ماه اقدام نماید.

