
 (خاص سهامی) ساختمانی های فرآورده شرکتوضعیت  خالصهگزارش 

 

در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت  61822شماره  با 1365این شرکت درسال 

منظور تولید قطعات بتنی پیش ه های شرکت سیپورکس ایران ب یبا استفاده از دارایرسیده این شرکت 

 1379ل درسا ساخته و سایر مصالح ساختمانی با مدیریت بانک صنعت ومعدن شروع به فعالیت نمود.

انحالل شرکت  ،دلیل مشکالت مالی و اقتصادی و سایر مسائل پیش آمده درمجمع عمومی فوق العادهه ب

تغییر سیاست های  به تصویب رسید و اداره امور تصفیه شرکت به گروه کارخانجات محول شد.

ق العاده حکم ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فو گردید موجب سهامداران عمده مبنی بر واگذاری سهام

شرکت  14/5/1383د و از تاریخ دادگاه عمومی تهران صادر گرد 31از سوی شعبه  10/7/1379مورخ 

 ازحال تصفیه خارج شد.

 موضوع شرکت:(1-5       

که به منظور تولید، ساخت و فروش انواع محصوالت ساختمانی از قبیل  هایی ایجاد و خرید کارخانه

انواع آجر و سایر فرآورده های دیگر که به نحوی در ارتباط با تولیدات ، تیرچه بلوک، پانل، اسلب

 باشد.مذکور 

 

 

 آخرین سرمایه ثبت شده و پرداخت شده:(2-5

 ریال می باشد. 18.722.000.000مبلغ 

 ترکیب سهامداران:(3-5

 درصدسهام       

 4/86 بانک صنعت ومعدن  -
 8/6 شرکت شیشه قزوین -
 8/6 اصفهانشرکت کاشی  -
 _______ 

 100 جمع 

 
 
 



 
 
 

 بانک  26/11/1378مورخ  6250نامه شماره  از وکالت گردد کلیه اختیارات ناشی خاطر نشان می
صنعت و معدن در خصوص اداره ، مدیریت ، اتخاذ تصمیم در کلیه مجامع عمومی ، عزل و نصب 

به  26/8/1393مورخ  205-1های شرکت  فراسا طی نامه شماره  فروش سهام و دارائی ،مدیران
فرآورده های ساختمانی به دلیل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تفویض گردیده است . شرکت 

شرکت آن از سوی هزینه های جاری  گروه کارخانجات، های ثابت شرکت در فهرست دارائی ثبت
ثبت می  با شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بینهای فی ما گروه کارخانجات تامین ودر حساب

 گردد .

 
 
 هیات مدیره 
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 عنوان سمت قی نماینده حقی نماینده حقوقی             

 محمدعلی ناصری شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 1
 و مدیر عامل

 عضو هیات مدیره
 موظف

 موظفغیر  هیات مدیرهرئیس  توسلی مهرجواد  ایران اکسیکو 2

 غیر موظف رئیس هیات مدیرهنایب  سعید احسانی بانک صنعت و معدن 3

 


