
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1400/04/19 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي ساليانه راسس  

ساعت10:00 روزپنج شنبه مورخ 1400/04/31 در محل تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، سالن شهيد قاسم سليماني برگزار گردید و

  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

شركت ايراني توليد اتومبيل )سايپا(شركت:

341007خساپا

تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1399/12/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

775789شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1399/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:



درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%1120830شركت سازمان مدیریت صنعتي

%1954570شركت مدیریت طرحهاي صنعتي ایران

%2361210شركت تعاوني كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران

%47444310شركت توسعه سرمایه رسا

%376731190.02سایر سهامداران

%832042250.04انرژي گستر ساینا اروند

%1788632940.09رویال صدف كيش

%2692878650.14شركت توسعه سرمایه رادین

%5949880380.3شركت سرمایه گذاري كاركنان سایپا

%10418023330.53شركت توليدي موتور، گيربکس و اكسل سایپا )سهامي خاص(

%13887502770.71مركزتحقيقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا

%24721062461.26شركت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار

%58263171732.98تجارت الکترونيک خودرو تابان

%172457075048.82شركت سرمایه گذاري سایپا

%190311231379.73پيشگامان بازرگاني ستاره تابان

%3046615296015.58موسسه صندوق حمایت و بازنشستگي كاركنان فولد

%3194707015016.34سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا

%3384532947417.31سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران

73.88 144433663887 %جمع:

 آقاي/خانم رحيم اسماعيلي دانا به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم عليرضا محرمخاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم حجت اله نصرتي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم حسن احدزاده به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضای هيئت رئيسه:

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضای هيئت  مديره :



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

سرمایه گذاري گروه صنعتي 

رنا

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10100727160 فوق ليسانس 0055920039حميدرضا رستگار

مدیریت 

بازرگاني

سازمان گسترش و نوسازي 

صنایع ایران

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10861673173 دكتراي مدیریت1465711661بهمن حسين زاده

 كسب و كار 

گرایش 

گروه سرمایه گذاري كاركنان 

سایپا

نایب رئيس هيئت اصلي10103511827

مدیره

موظف فوق ليسانس 1530236436سيدجواد سليماني

مهندسي 

مکانيک

صندوق حمایت 

وبازنشستگي كاركنان فولد

رئيس هيئت اصلي10100395131

مدیره

موظف فوق ليسانس 5049623839معصوم نجفيان

مهندسي صنایع

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10102058370توسعه سرمایه رادین فوق ليسانس 2830706749علي شيخ زاده

مدیریت اجرایي

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

فوق ليسانس1530236436سيدجواد سليماني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1399/12/30و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

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



مبلغ )م. ريال( شرح

)57,664,492(سود )زیان( خالص

)92,404,005(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

)92,404,005(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

0سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)92,404,005(سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

)1,135(انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)150,069,632(سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)150,069,632(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)150,069,632(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

)295(سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

195,510,550سرمایه

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

روزنامه  يا روزنامه های زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي های شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاری - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

50000000 28000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 2 جلسه در ماه

به صورت ناخالص


