
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1400/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

راسس ساعت10:00 روزشنبه مورخ 1400/12/14 در محل خيابان شيخ بهایي جنوبي، خيابان ایرانشناسي، خيابان نهم روبروي خيابان ۹.۵، پلک۶ ساختمان شماره

 2 سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

پارس فولد سبزوارشركت:

271068فسبزوار

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1400/09/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

8۶00۹0شماره پيگيری:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1400/0۹/30

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

%10000شركت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان

%10000شركت گسترش ساختماني پارسيان

%10000شركت سرمایه گذاري پارسيان

%71۶878071.7۹سایر سهامداران

%۶000000001۵سازمان توسعه و نوسازي  معادن و صنایع معدني ایران

%28۶۶3۵۵10471.۶۶شركت فرآوري معدني اپال كاني پارس

88.45 3538045911 %جمع:

 آقاي/خانم محمد مسعود سميعي نژاد به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم سعيد سوادكوهي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد آقاجانلو به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم مجتبي شعباني 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:



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

فرآوري معدني اپال كاني 

پارس

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10103210000 ليسانس 00۵۹۶0۵0۹1حامد زرهونه

مدیریت صنعتي

سازمان توسعه و نوسازي 

معادن و صنایع معدني ایران

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي101021۵8022 فوق ليسانس 0380۹3۹7۵4حسن شاهرخي

شيمي پليمر

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10102۶71483سرمایه گذاري پارسيان دكترا مدیریت 4322812۶۹4مجتبي شعباني

كسب و كار

گسترش ساختماني لوتوس 

پارسيان

رئيس هيئت اصلي10102۹3۵473

مدیره

غير موظف دكترا زمين 23718۶331۹سروش مدبري

شناسي

نایب رئيس هيئت اصلي1010283723۶توسعه ساختماني پارسيان

مدیره

غير موظف فوق ليسانس 00۵0۵2۹382مهدي كوهي

مدیریت صنعتي

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

ه- اعضای هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

دكترا مدیریت كسب و كار4322812۶۹4مجتبي شعباني

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1400/0۹/30و 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

2۵.۹۶2.0۶1سود )زیان( خالص

11.8۹۵.۹42سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

11.8۹۵.۹42سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)10.000.000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

1.8۹۵.۹42سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

27.8۵8.003سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

27.8۵8.003سود )زیان( انباشته پایان دوره

)23.000.000(سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

4.8۵8.003سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

۶.4۹1سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

۵.7۵0سود نقدي هر سهم )ریال(

4.000.000سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

نوع شركت ماهيت نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
شمارۀ ثبت عضو 

 حقوقي/كد ملي
 نوع عضويت

اصليفرآوري معدني اپال كاني پارس 10103210000 سهامي عامحقوقي

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني 

ایران

اصلي 101021۵8022 دولتيحقوقي

اصليسرمایه گذاري پارسيان 10102۶71483 سهامي خاصحقوقي

اصليگسترش ساختماني لوتوس پارسيان 10102۹3۵473 سهامي خاصحقوقي

اصليتوسعه ساختماني پارسيان 1010283723۶ سهامي خاصحقوقي

موسسه حسابرسي رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود بازرس علي البدل انتخاب 

گردید. 

اطلعات

دنياي اقتصاد

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(

2۵000000 20000000

۹۵00 10000

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص



ساير موارد:


