بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری222159 :

شركت :سايپا
كد صنعت341005 :

نماد :خساپا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1393/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1394/04/14در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1394/04/31در محل پژوهشگاه نفت واقع در تهران  -بلوار دهکده المپيک  -ورودي غربي استادیوم آزادي برگزار 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 به1393/12/29
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

تجارت الکترونيک خودرو تابان

533616077

% 3.06

سایر سهامداران

535023642

% 3.07

شركت سرمایه گذاري سایپا

639280040

% 3.66

شركت توسعه سرمایه رادین

1149741695

% 6.59

پيشگامان بازرگاني ستاره تابان

2081457723

% 11.93

سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران

3019655158

% 17.31

صندوق كاركنان فولد

3077664084

% 17.64

سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا

3092639441

% 17.73

14129077860

% 81

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عليرضا بادكوبه هزاوه به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مهدي محمد رضایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد شاطري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كامران كریمي 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

سمت

نوع

نوع

نام نماينده عضو

كد ملي

شركت

عضويت

حقوقي

نماينده عضو

موظف/غير

مدرك

موظف

تحصيلي

حقوقي

شركت سرمایه گذاري رنا

27249

اصلي

شركت تعاوني كاركنان
سازمان گسترش ونوسازي
صنایع ایران

38983

اصلي

سازمان گسترش ونوسازي
صنایع ایران

12070

اصلي

اكبر شمس لهيجاني  0047071265عضو هيئت مدیره غير موظف
حسن عموزاده

 4569408771عضو هيئت مدیره

سيد رضا نوروز زاده 0638219817

رئيس هيئت
مدیره

فوق ليسانس

موظف

فوق ليسانس

غير موظف

دكترا

موظف

دكترا

شركت پيشگامان بازرگاني
ستاره تابان

376570

اصلي

مهدي جمالي

 1189516561عضو هيئت مدیره

موسسه حمایت و
بازنشستگي كاركنان فولد

9511

اصلي

معصوم نجفيان

 5049623839عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
1189516561

نام مدير عامل
مهدي جمالي

مدرك تحصيلي
دكترا

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1393/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل ميباشد:
شرح

واقعي سال مالي
منتهي

درصد نسبت به

صورتهای مالي حسابرسي شده

به1393/12/29
(ميليون ريال)
سود (زیان) خالص
فروش خالص
بهاي تمام شده فروش
سود (زیان) ناخالص
هزینه هاي اداري ,عمومي و فروش
سایر درآمدها (هزینه هاي) عملياتي
جمع هزینه ها
سود (زیان) عملياتي
هزینه هاي مالي
خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي
سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم قبل از ما
ماليات بر درآمد
سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم
سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
سود (زیان) خالص
سود (زیان) عملياتي هر سهم (ریال)
سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم هر سهم
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

69,233,279
()57,610,764
11,622,515
()5,023,813
977,991
()4,045,822
7,576,693
()8,154,387
803,301
225,607
0
225,607
0
225,607
434
13
13

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

-100
()83
17
()7
1
()6
11
()12
1
0
0
0
0
0
0
0
0

سرمایه

25

17,443,306

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
مبلغ (م .ريال)

شرح

225,607

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()8,045,555

تعدیلت سنواتي

()266,617

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

0

انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه

0

انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()8,086,565

سود قابل تخصيص
اندوخته قانوني

0

سایر اندوخته ها

0

سود سهام مصوب مجمع سال جاري

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات

()8,086,565
0

سود نقدي هر سهم (ریال)

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي 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  -به صورت ناخالص (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

13500000

15000000

0

0

توضيحات

ماهانه

