بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری140304 :

شركت :موتوژن
كد صنعت311001 :

نماد :بموتو

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1392/06/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1392/08/12در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزیکشنبه مورخ  1392/08/26در محل دفتر بازرگاني موتوژن واقع در:تهران-خيابان استاد مطهري-بعد از قائم مقام فرهاني شماره  243برگزار
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 به1392/06/31
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

سایر سهامداران

11239818

% 3.3

بانک پارسيان

23285466

% 6.84

خانم سارا قاسمي

26006395

% 7.64

شركت نورد آریان فولد

75000000

% 22.05

شركت سرمایه گذاري غدیر

181166940

% 53.25

جمع:

316698619

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم جواد
آقاي/خانم ناصر
آقاي/خانم بهمن
آقاي/خانم ناصر

درصد

نجم الدین به عنوان ریيس مجمع
سبحاني به عنوان ناظر مجمع
قاسمي به عنوان ناظر مجمع
باقي نژاد به عنوان منشي مجمع

% 93.09

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 صنعتي بازرگاني
غدیر

92104

سهامي خاص

اصلي

بهزاد گودرزیان

 4131919941نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس

شركت سرمایه گذاري آذر

267167

سهامي خاص

اصلي

حسين ماهيار

 1380691931عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

سيمان سپاهان

4761

سهامي عام

اصلي

شركت سرمایه گذاري غدیر

86180

سهامي عام

اصلي

شركت سرمایه گذاري زرین
پرشيا

258527

سهامي خاص

اصلي

غير موظف

فوق ليسانس

آقاي جواد نجم الدین 4569247989

 6399766389عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

آقاي بشير ابراهيمي  1371755027عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

ناصر باقي نژاد

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
6399766389

نام مدير عامل
ناصر باقي نژاد

مدرك تحصيلي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1392/06/31و 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
به1392/06/31

فروش
بهاي تمام شده كالي فروش رفته
سود (زیان) ناخالص
هزینه هاي عمومي اداري و تشکيلتي
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ي عملياتي
سود (زیان) عملياتي
هزینه هاي مالي
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته
اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و رو
سود (زیان) قبل از كسر ماليات
ماليات
سود (زیان) خالص دوره
سود عملياتي هر سهم (ریال)
سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)
سود هر سهم پس از كسر ماليات
سرمایه

(ميليون ريال)
2,229,040
()1,549,232
679,808
()80,863
96,170
695,115
()35,666
11,982
59,558
730,989
0
730,989
()160,731
570,258
2,043
2,149
1,676
340,200

درصد نسبت به

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

فروش

صورتهای مالي حسابرسي شده

100
()70
30
()4
4
31
()2
1
3
33
0
33
()7
26
0
0
0
15

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح
سود یا زیان پس از كسر ماليات
سودانباشته ابتداي دوره
تعدیلت سنواتي
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل
سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
سود قابل تخصيص
اندوخته قانوني
اندوخته طرح و توسعه
پاداش هيئت مدیره
سود سهام مصوب سال جاري
سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
سود نقدي هر سهم (ریال)

مبلغ (م .ريال)
570,258
262,501
()689
()210,243
0
()4,300
()11,340
0
606,187
0
0
()4,800
()500,094
101,293
1470

موسسه حسابرسي فریوران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره:
مبلغ 7400ریال بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه مصوب شد.
تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :
 4800ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.
ساير موارد:
توخه ---فقط سهامداراني حق ورود به مجمع رادارند كه قبل"برگه ورودي دریافت كرده باشند.

