بسمه تعالي

اطلعيه

شماره پيگيری49589 :

شركت سايپا
كد صنعت341005 :

نماد :خساپا

موضوع:تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1389/12/29

الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ 1390/04/19در خصوص دعوت به مجمع
عمومی عادي ساليانه راسس ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1390/04/29در محل سالن همایشهاي بين المللی رازي واقع در
تهران  -بزرگراه همت  -جنب برج ميلد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1389/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
انتشار اوراق بهادار غير قابل تبدیل یا تعویض با سهام
سایر موارد

ج -حاضرين در جلسه عمومی:
اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد

سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران

3825885279

% 36.79

سایر سهامداران

1059882142

% 10.19

سرمایه گذاري گروه صنعتی رنا

1831999000

% 17.62

شركت سرمایه گذاري سایپا

403737742

% 3.88

پيشگامان بازرگانی ستاره تابان

1241000000

% 11.93

شركت توسعه سرمایه رادین

685495837

% 6.59

9048000000

% 87

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم جمشيد ایمانی كتک لهيجانی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حسين ابراهيمی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم داود جدید بناب به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد سوري به عنوان منشی مجمع

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقيقی يا

شمارۀ ثبت عضو

حقوقی هيئت مديره

حقوقی/كد ملی

نام نماينده عضو

كد ملی نماينده

حقوقی

عضو حقوقی

2160592854

عضو هيئت مدیره

4590505800

عضو هيئت مدیره

نوع شركت

نوع عضويت

شركت سرمایه گذاري رنا

27249

سهامی عام

اصلی

روح اله صمدي مله

شركت تعاونی كاركنان سازمان

38983

تعاونی

اصلی

علی ملک

سمت

موظف/غير

مدرك

موظف

تحصيلی

غير موظف

ليسانس

غير موظف

فوق ليسانس

گسترش ونوسازي صنایع ایران
12070

سازمان گسترش ونوسازي

سهامی عام

علی رستمی

اصلی

0057734501

نایب رئيس هيئت

صنایع ایران

غير موظف

دكترا

مدیره
312499

شركت گروه سرمایه گذاري

نعمت اله پوستين دوز

اصلی

6279630358

عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

كاركنان سایپا
376570

شركت پيشگامان بازرگانی ستاره

جمشيد ایمانی كتک

اصلی

تابان

2121825584

رئيس هيئت مدیره

موظف

لهيجانی

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل

كد ملی

نعمت اله پوستين دوز

6279630358

مدرك تحصيلی

فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالی شركت براي سال منتهی به 1389/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
شرح

واقعی سال مالی منتهی
به(1389/12/29ميليون

درصد نسبت به

دليل تغييرات عملکرد واقعی نسبت به

فروش

صورتهای مالی حسابرسی شده

ريال)
فروش

48,835,036

100

بهاي تمام شده كالي فروش رفته

()42,160,699

()86

سود (زیان) ناخالص

6,674,337

14

هزینه هاي عمومی اداري و تشکيلتی

()3,669,547

()8

75,946

0

سود (زیان) عملياتی

3,080,736

6

هزینه هاي مالی

()2,060,569

()4

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

2,074,128

4

759,553

2

سود (زیان) قبل از اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيی

3,853,848

8

اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و روشه

0

0

سود (زیان) قبل از كسر ماليات

3,853,848

8

ماليات

()245,817

()1

سود (زیان) خالص دوره

3,608,031

7

سود عملياتی هر سهم (ریال)

296

0

سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)

371

0

سود هر سهم پس از كسر ماليات

347

0

10,400,000

21

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ي عملياتی

خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه

سرمایه

فوق ليسانس

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:

شرح

سود یا زیان پس از كسر ماليات

مبلغ (م .ريال)

3,608,031

سودانباشته ابتداي دوره

9,653,189

تعدیلت سنواتی

()250,173

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

()5,200,000

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

0

پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل

()3,300

سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل

0

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

0

سود قابل تخصيص

7,807,747

اندوخته قانونی

0

اندوخته طرح و توسعه

0

پاداش هيئت مدیره
سود سهام مصوب سال جاري
سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
سود نقدي هر سهم (ریال)

()4,500
()5,200,000
2,603,247
500

سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و بازرس علیالبدل انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهیهای شركت تعيين شد:

اطلعات
دنياي اقتصاد
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره:

مبلغ 5000000ریال بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مصوب شد.
انتشار اوراق بهادار غير قابل تبديل يا تعويض با سهام :

مجمع انتشار اوراق اجاره(صکوک) را به تصویب رساند و مبلغ قابل انتشار و نرخ اوراق در اختيار هيئت مدیره شركت
قرار گرفت تا پس از اخذ مجوزات قانونی از جمله مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و رعایت ضوابط حاكم بر انتشار
اوراق یاد شده نسبت به انتشار اقدام نماید
ساير موارد:

مبلغ پاداش هيات مدیره بصورت ناخالص  4،500ميليون ریال تعيين وبه تصویب رسيد.

