گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو(سهامی خاص)منتهی به عملکرد سال مالی 0031/03/03
سال تاسیس8313/62/60 :

وضعیت بورسی :غیر بورسی

محل ثبت :زنجان

نشانی مرکز اصلی شرکت :تهران ،خیابان سید جمال الدين اسدآبادي ،کوچه سوم ،پالك  23تعداد پرسنل 97 :نفر
فعالیت اصلی :خريد و فروش مواد اولیه ،کاالي نیمه ساخته و نهايی ،ماشین آالت و تجهیزات و نیز خدمات مهندسی مورد نیاز در صنعت
برق و پروژه هاي برقی ساير صنايع در داخل و خارج کشور.
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

سمت

نمایندگان اشخاص حقوقی

ترانسفورماتور توزیع زنگان

داود عباسی

رئیس هیئت مدیره

ترانس پست پارس

بهزاد ظهیری

نائب رئیس هیئت مدیره

توسعه پست های ایران ترانسفو

مهدی مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره

ترانسفورماتور سازی کوشکن

مسعود ثالثی

عضو هیئت مدیره

ایران ترانسفو ری

امیر عباس حسینی

عضو هیئت مدیره

-

سعید تقی لو

مدیر عامل



به استناد ماده  17اصالحیه قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ  ،8371/68/89مجمع عمومی عادي
سالیانه شرکت بازرگانی ايران ترانسفو(سهامی خاص)پس از تالوت آياتی از کالم ا ...مجید با حضور اکثريت سهامداران و
نمايندگان سهامداران حقوقی ،هیئت مديره ،مديرعامل شرکت و حسابرس و بازرس قانونی در تاريخ  8371/68/20ساعت
 86صبح در سالن ويدئو کنفراس دفتري مرکزي شرکت ايران ترانسفو در تهران تشکیل گرديد و پس از احراز رسمیت
جلسه و تعیین اعضاي هیئت رئیسه طبق ماده  868اصالحیه قانون تجارت ،دستور جلسه طرح و پس از استماع گزارش
هیئت مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانون شرکت تصمیمات ذيل اتخاذ گرديد:

 .8تصويب صورت هاي مالی شرکت منتهی به  8379/86/36پس از استماع گزارش هیئت مديره توسط مديران عامل شرکتها و
همچنین استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
 .2تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها براي سال مالی 8371
 .3تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 .۴تقسیم سود شرکت جهت پرداخت به سهامداران
 .5تعیین تکالیف مجمع
 .0ساير تصمیمات در اختیار مجمع عمومی عادي سالیانه
 در پايان رياست محترم مجمع جناب آقاي دکتر عباسی ضمن تشريح اهداف و برنامه هاي گروه صنعتی ايران ترانسفو در
سال  8371و ابالغ رهنمودهاي هیئت مدیره محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو ،از عملکرد مطلوب شرکت در
سال مالی  0031که نتیجه تالش و زحمات هیئت مدیره و مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بوده است ،
صمیمانه تقدیر و تشکر نمودند

با سپاس امورمجامع گروه صنعتی ایران ترانسفو

