
بسمه تعالي

اطلعيه

خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1401/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

راسس ساعت15:00 روزپنج شنبه مورخ 1401/04/30 در محل  تالر  اتاق بازرگاني و صنایع و معادن تبریزبه نشاني :تبریز - خيابان ارتش شمالي برگزار گردید و  

در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

سرمايه گذاري توسعه آذربايجانشركت:

709902وآذر

خلصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1400/12/29

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

916278شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

انتخاب اعضاي هيئت مدیره

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1400/12/29

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

%4948110.25شركت آذر توسعه مسکن

%6600000.33شركت گروه بازرگاني باشگاه تراكتور آذربایجان )سهامي خاص(

%15699280.78شركت راه گشا تجارت آذربایجان

%15943550.8آشيانه تعميراتي شهریار

%16529320.83گروه كارخانجات یاقوت صنعت تبریز

%18062140.9ارس فولد آتا

%18922500.95توسعه نيکان زنوز

%19663210.98شركت سرمایه گذاري گسترش فولد تبریز

%20194141.01ارس استيل آتا

%20440561.02گروه صنعتي درپاد تبریز

%22574191.13گروه صنعتي آذر خودرو شمال غرب

%26224011.31مجتمع صنعتي فولد گستر كوثر

%27350981.37صنایع آهک سهند آذران

%28359291.42اطلس جامه آتا

%34096191.7گروه سرمایه گذاري فولد گستر كوثر

%35425101.77توسعه مهر آتا

%37189771.86شركت خدمات فرودگاهي آرمان

%40000002مشگين فولد سبلن

%90099724.5شركت فرهنگي ورزشي اقتصادي تراكتور )سهامي خاص(

%109150005.46توسعه سرمایه گذاري دریک

%2044995310.22سرمایه گذاري هواپيمائي آتا

%2482105212.41سایر سهامداران

53.01 106018211 %جمع:

 آقاي/خانم حيدرعلي مردم خواه به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم محمود غفاري غازاني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم توفيق زردهء به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم قایين شاهعلي به عنوان منشي مجمع 

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

د- اعضاي هيئت رئيسه:

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

ه- اعضاي 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

رئيس هيئت اصلي10103968382سرمایه گذاري هواپيمائي آتا

مدیره

غير موظف كارشناسي ارشد1379905605محمدرضا زمان یاد

گروه سرمایه گذاري فولد 

گستر كوثر

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10103349751 كارشناسي ارشد0520514564بهداد بيات

مجتمع صنعتي فولد گستر 

كوثر

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10860395072 كارشناسي ارشد0943374561مهدي دانائي

گروه كارخانجات یاقوت 

صنعت تبریز

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10200236256 كارشناسي0061480975مهدي موثقي

نایب رئيس هيئت اصلي1583056130قایين شاهعلي

مدیره

كارشناسي ارشدموظف

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

كارشناسي ارشد1583056130قایين شاهعلي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  1400/12/29و 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

)61,644(سود )زیان( خالص

2,952,429سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

2,952,429سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)200,000(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

2,752,429سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

2,690,785سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

2,690,785سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

2,690,785سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

)308(سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

200,000سرمایه

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

اصليسرمایه گذاري هواپيمائي آتا 10103968382 سهامي خاصحقوقي

اصليگروه سرمایه گذاري فولد گستر كوثر 10103349751 سهامي عامحقوقي

اصليمجتمع صنعتي فولد گستر كوثر 10860395072 سهامي خاصحقوقي

اصليگروه كارخانجات یاقوت صنعت تبریز 10200236256 سهامي خاصحقوقي

اصليقایين شاهعلي 1583056130 حقيقي

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و  موسسه حسابرسي آتيه اندیش نمودگر بازرس علي البدل انتخاب 

گردید. 

اطلعات

مهد آزادي

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

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاري - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

40000000 40000000

0 6000

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص



مورد دیگر وجود نداشت

ساير موارد:


