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:پیشگفتار

اساس آمارها حدود بر. صنعت خودرو مصرف کننده فوالد،آهن،پالستیک،شیشه،کف پوش،چیپ کامپیوتر،رابر و دیگر محصوالت است

رف نیمی از تقاضای نفت ، روغن و رابر ، یک چهارم خروجی صنعت شیشه و یک ششم خروجی صنعت فوالد در خودروساازی مصا  

در . یکناد این صنعت پس از صنعت هواپیما سازی دومین صنعتی است کاه از محصاوالت تودیادی دیگار صانایف اساتفاده م      . میگردد

اثر غیر مستقیم صانعت . درصدی تودید ناخادص ملی میشود1.5اقتصادهای پیشرفته یک درصد رشد در صنعت خودروسازی باعث رشد 

ه صانعت خاودرو   در کشورهای پیشرفت. خودرو بر روی صنایعی که بواسطه تقاضای صنعت خودرو بوجود می آید قابل محاسبه نیست

. ود نداشته باشاد شاخه اصلی ساخت ماشین آالت است و بطور کلی هیچ اقتصاد پیشرفته ای یافت نمیشود که در آن صنعت خودرو وج

درصد سهم ساخت ماشین آالت است بطوریکه ایان  10تا 5همچنین سهم صنعت اتومبیل در تودید ناخادص ملی کشورهای پیشرفته بین 

هر یک دالر سرمایه گذاری در صنعت اتومبیل . درصد است10درصد و  در کره جنوبی 12درصد ، در ژاپن 14سهم در کشور آدمان 

.دالری در تودید ناخادص میگردد3باعث رشد 

عت ، درآمد ناخادص صنعت خودرو بصورت قابل توجه ای افزایش می یابد و سود این صن2030براساس پیش بینی های مختلف تا سال 

در حادیکه درآمد ناشی از فروش سنتی خودرو ، خادمات پاس از فاروش و    (. درصدی30افزایش سود ) تریلیون دالر می رسد 1.5به 

درآماد  . تریلیون دالر بوده اسات 3.5، این عدد در حدود 2015در سال . تریلیون دالر خواهد رسید5.2فروش قطعات یدکی به حدود 

انجمان  "تجمیف این عملکرد در صنعت خودرو باعث میشاود کاه   . درصد رشد خواهد کرد4.4ناخادص این صنعت در هر سال حدودا 

نندگان پیش خودروسازان پیشرفته دنیا و صادرک. بعنوان ششمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد"(OCIA)جهانی تودید کنندگان خودرو 

نعت بنابراین صا . درصد خواهد بود که این رقم وابستگی زیادی به رشد اقتصادی جهان دارد3.6بینی کرده اند که رشد ساالنه صادرات 

عت صان . رشد سایر صانایف و بطاور کال کشاورها مای گاردد      ننده خودرو یکی از مهمترین پایه های اقتصاد خواهد بود که هموار ک

در ایران صنعت خاودرو  . است"SUPER INDUSTRY"خودروی آمریکا ، آدمان ، کره جنوبی و ژاپن نمونه عادی برای معرفی این 

ر روی این ناو  قیمات گاذاری هام با     . سازی با مشکالت فراوانی در حال فعادیت است که مهمترین آن قیمت گذاری دستوری است

اصاال  وضاعیت   رقابت و هم کیفیت محصوالت تاثیرگذار است بنابراین حذف قیمت گذاری و بازگشت قیمت به بازار اودین قدم در

.خودروسازان است





 مدیرهپیام هیات
یعنای  1374مجمف عادی سادیانه شرکت سرمایه گذاری رنا است که از ساال  چهارمین مجمف حاضر بیست و 

سال از عمار  24شرکت سرمایه گذاری رنا . سال پذیرش شرکت در بورس اورا  بهادار برگزار گردیده است
در دوره ساده خود را در بورس اورا  بهادار تهران که نماد شفافیت اقتصادی کشور است حضور داشاته و 43

واره مهمترین رویکرد شارکت در ساادهای گذشاته هما    . های مختلف مورد اقبال سهامداران قرار گرفته است
کار بسته اهداف استراتژی های متعددی بهافزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران بوده که برای نیل به این 

.شده است
ساده خود در بورس اورا  بهادار تهران هماواره بعناوان   24شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در عمر 

و بسیار سهامدار شرکتهای خودرویی معرف حضور سهامداران بوده و تالش داشته از فرصت های صنعت به نح
را ... ، تکنوتار و مناسبی استفاده کند بطوریکه عرضه اودیه سهام شرکتهایی همچون سایپا دیزل و فنرسازی زر

.در تاریخچه خود دارد
برای رسیدن شرکت سرمایه گذاری رنا بعنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های صنعت خودرو نقش پر رنگی

صنعت برای خود متصور است و همواره خواهان حرکت شرکتهای سرمایه پاذیر در جهات   1404به اهداف 
. این چشم انداز بوده است

و در سال مادی پیش رو مهمترین ادویت های  شرکت و گروه ساایپا بار روی موضاوعات تجدیاد ارزیاابی     
تقیمی باا  واگذاری دارایی های مازاد و افزایش تیراژ تودید سایپا خواهد بود ، موضو  افزایش تودید رابطه مسا 

.آزاد سازی قیمت دارد

ود ارزش امید است گروه سرمایه گذاری رنا بتواند با اتخاذ تصمیمات راهبردی و اثر بخاش، در راساتای بهبا   
.شرکت و حقو  صاحبان سهام بطور موثر ، عمل نماید
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 کلیاتی در باره شرکت
در 27249شاماره  تحات  1355/10/12درتاریخ )سهامی عام(سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت 

سهام باه  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و در اجرای قانون گسترش مادکیت و عرضه
.ثبت رسیده است

1390/11/15اساسنامه که درجلسه مجمف عمومی فو  ادعاده ماور   3موضو  شرکت طبق مفاد ماده 
رس اورا  بهادار انطبا  اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بوبمنظور 

:تهران به تصویب رسیده عبارت است از 
گذاری در سهام ، سهم ادشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندو  ها یا ساایر اورا  بهاادار  سرمایه -1

ل یاا  دارای حق رای با هدف کسب انتفا  به طوری که به تنهایی یا به هماراه اشاخاص تحات کنتار    
رفته یا در اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندو  سرمایه پذیر را در اختیار گ

در ( ی اعم از ایرانی یاا خاارج  ) آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندو  سرمایه پذیر 
: زمینه یا زمینه های زیر فعادیت کند

:ا خودرو ، واردات ، توزیف و فروش قطعات خودرو های سبک و سنگین و صنایف مرتبط بتودید -1-1

، واردات ، توزیف و فروش خودرو های سبک و سنگین در داخل  و خارج کشورتودید-2-1

خدمات پس از فروش خودرو های سبک و سنگین -3-1

;فو  1انجام فعادیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضو  بند -2

;اجرایی در تهیه و خرید مواد اودیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیرخدمات -2-2

;خدمات طراحی و مهندسی اصودی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر-2-2

ادی برای بهره انجام مطادعات ، تحقیقات و بررسی تکنودوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتص-2-3
;برداری توسط اشخاص سرمایه پذیر
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(اصلی)گزیده اطالعات شرکت 

تجدید ارائه شده

1398/06/311397/06/311396/06/31(  :مبالغ به میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی طی دوره : الف 

849.618308,6831,211,071درآمد خالص 

894.552338,1551,363,198سود عملیاتی 

11.30620,26252,613درآمدهای غیر عملیاتی 

905.857358,4171,415,811پس از کسر مالیات –سود خالص 

00206,455تعدیالت سنواتی  

(259.903) 195.213143.374وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

( :مبالغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب 

13.003.58112.005.48311,904,458جمع دارائیها  

1.270.3581.263.5371.775.911جمع بدهی ها 

7,960,0007,960,0006,000,000سرمایه ثبت شده  

11.732.22210,729,51010,128,547جمع حقوق صاحبان سهام 

( :درصد)نرخ بازده ( ج 

6.93.011.9نرخ بازده دارائیها  

7.73.314.0(ارزش ویژه)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

:اطالعات مربوط به هر سهم ( د

796060006000(میلیون سهم)تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

00300ریال –اولین پیش بینی سود هر سهم 

00300ریال–آخرین  پیش بینی سود هر سهم 

11345236ریال –سود واقعی هر سهم 

1030ریال –سود نقدی هر سهم 

881830ریال –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش 

1,0001,0001,000ریال  –ارزش دفتری هر سهم 

15153مرتبه –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

: سایر اطالعات ( هـ 

393737(  پایان سال)نفر –تعداد کارکنان 
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یقگزیده اطالعات تلف

تجدید ارائه شده

1398/06/311397/06/311396/06/31

(  مبالغ به میلیون ریال )اطالعات عملکرد مالی طی دوره : الف 

1.141.920338,210955,898درآمد خالص 

1.203.769821,851485,175سود عملیاتی 

15.58915,80952,684درآمدهای غیر عملیاتی 

1.242.595837,880537,535پس از کسر مالیات –سود خالص 

00191,048تعدیالت سنواتی  

(213.041) 165.331192.949وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

( :مبالغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب 

13.432.84212.151.17332,894,396جمع دارائیها  

2.476.9132.737.69524,547,132جمع بدهی ها 

7.960.0007.960.0006,000,000سرمایه ثبت شده  

10.955.9299,413,4788,347,264جمع حقوق صاحبان سهام 

( :درصد)نرخ بازده ( ج 

96.91.6نرخ بازده دارائیها  

11.18.96.4(ارزش ویژه)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

:اطالعات مربوط به هر سهم ( د

7.9606.0006.000(  میلیون سهم)تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

000ریال –اولین پیش بینی سود هر سهم 

000ریال–آخرین  پیش بینی سود هر سهم 

15314090ریال –سود واقعی هر سهم 

ریال –سود نقدی هر سهم 

881830ریال  –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش 

1,0001,0001,000ریال  –ارزش دفتری هر سهم 

86.39مرتبه –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

: سایر اطالعات ( هـ 

504540(  پایان سال)نفر –تعداد کارکنان 
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سهم بهه ارش  اسه     92.000میلیون ریال شامل تعداد 920سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ •
میلیون 7.960.000به ریال  بوده که تا تاریخ تراشنامه و ط  چند مرحله افزایش 10.000هر سهم 

.ریال رسیده است

تغییرات سرمایه شرکت
محل افزایش سرمایه(میلیون ریال)سرمایه جدید درصد افزایش سرمایهتاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی1356/09/12101.012
مطالبات و آورده نقدی1371/09/2544/1963.000
مطالبات و آورده نقدی1372/06/2833/334.000
مطالبات و آورده نقدی1375/05/0520012.000
مطالبات و آورده نقدی1375/09/1523340.000
مطالبات و آورده نقدی1376/05/1110080.000
مطالبات و آورده نقدی1377/01/0950120.000
مطالبات و آورده نقدی1377/11/1750180.000
مطالبات و آورده نقدی1378/12/2350270.000
مطالبات و آورده نقدی1379/12/0220324.000
مطالبات و آورده نقدی1380/09/1740453.600
مطالبات و آورده نقدی1381/10/2819/05540.000
مطالبات و آورده نقدی1382/10/0629/63700.000
مطالبات و آورده نقدی1383/09/0454/281.080.000
مطالبات و آورده نقدی 1384/09/2548/151.600.000
سود انباشته ، مطالبات و آورده نقدی1392/01/1987/53.000.000

مطالبات و آورده نقدی 1395/05/171006.000.000

انباشته ، مطالبات و آورده نقدیسود1396/04/27337.960.000

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

ال
 ری

ون
یلی

م

تغییرات سرمایه شرکت
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و تاریخ تائید گهزار   بهه شهر     1398/06/31ع ده شرکت در پایان سال مال  منته  به سهامداران 
:جدول شیر است 

نام سهامدارردیف
تاریخ تهیه گزارش1398/06/31

درصدتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهام

3,115,412,80239.14شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا  1

1.259.499.18615.89ایپاشرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان س2

580,508,8187.29شرکت صندوق بازنشستگی کشوری  3

تگی  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشس4
کشوری

643,198,0708.08

172,277,1722.16شرکت سایپا5

2.189.103.95227.44سایر سهامداران حقیقی و حقوقی6

7,960,000,000100.00مجموع
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 نام صنعت ،خهودرو  )671در بورس اوراق بهادار تهران در گروه 1374شرکت در تاریخ تیر ماه
معاملهه  مهورد  1374/09/04درج شده و سهام آن برای اولین مرتبه درتاریخ "ورنا "با ن اد( ساشی

بلو فرعه   رست تافهشرکت سرمایه گذاری گروه صنعت  رنا در حال حاضر در .قرار گرفته است 
.داردباشار اول قرار 

هسال مال  منته  ب
تعداد سهام  
معامله شده

ارش  سهام 
معامله شده
میلیون ریال

تعداد  
روشهای 
باش 
بودن 
ن اد

تعداد 
روشهای  
که ن اد  
معامله  
شده است

پایان سال مال 

قی ت سهمارش  باشار
سرمایه ثبت 

شده
سرمایه ثبت 

نشده

میلیون ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال

1395/06/314.072.339.5009.816.8642232238.226.0001.3713000.0003000.000

1396/06/313.279.063.6592.311.5032672675.736.0009566.000.000-

1397/06/311.843.300.3751.468.8632302308.867.4401.1166.000.0001.960.000

1398/06/316.044.629.3826.956.25024624612.497.2001.5707.960.000-



12

اله   1397باشار سرمایه در حدفاصل مهر مهاه  
بهه سهه دوره متوهاوت را    1398شهریور مهاه  
دوره اول مربوط به مهرمهاه سهال   . تجربه کرد

  بود باشار در یک موقعیت بسهیار عهال  1397
قرار گرفته و حجم معامالت بشهدت افهزایش  
ار یافته و بخش ع ده ای اش سهام موجود در باش
سرمایه هر روش صف خریهد متهوال  تشه یل   

این شرایط چنهدان طهوین  نبهوده و    . میدادند
تقریبا اش اواخر مهر باشار شهرو  بهه ریزشه    

باشار بسیار شدید کرد بطوری ه حجم معامالت
ه تا این روی. بصورت چش گیری کاهش یافت

اواخر به ن ماه ادامه داشت و پس اش آن باشار 
ری ه شرو  به حرکت رشدی بزرگ  کرد بطو

هزار میلیارد تومان در 4حجم نقدینگ  تا مرش 
.یک روش نیز افزایش داشت

صنعت خودروساشی در دوران رشهد و رونه    
مورد اشاره رابطه مسهتقی   بها شهاخل کهل    

باشار مه ترین اتواق مورد انتظار فعالین. داشت
ب  موضو  افزایش سرمایه اش محل تجدید ارشیا

واق  در بود که تا پایان سال مال  شرکت رنا ات
ا این شمینه رخ نداد اما پهیش بینه  میشهود ته    
ل انتهای سال مال  بعد ، شرکت سهایاا اش محه  

.  ایهد به افزایش سهرمایه ن تجدید ارشیاب  اقدام 
ی   دیگر اش متغیرههای مههم بهاشار در ایهن     

اسطه دوران موضو  ارش  جایگزین  بود که بو
رشد دیر باعث حرکهت برخه  اش صهنایز اش    

رونهد  بنظر میرسد. ج له شرکتهای سی ان  شد
ز ادامه حرکت  باشار سرمایه در سال مال  بعد نی

داشته باشد اما مط ئنا سرعت رشد آن کهاهش 
.خواهد یافت
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شدهدادهنشانشیرجدولدرکهه انطور
مورددورهدرشاخلتغییراتاست
اما.استبودهجهش بصورتبررس 
ردهن رشدمیزانیکبهصنایزت ام 
شدهباعثاقتصاددرموجودنقدینگ .اند

سرمایهباشاردرهاقی ترشدکهاست
ایطهنقاشه چنین.باشدچش گیربسیار
بخصوصمواشیباشارهایت ام بعدبه

دچارموجودهایکنترلبواسطهدیر
یناقی ت توقفکهشدتقاضاضعف
سبورحرکتبهبزرگ ک کباشارها

بر خالف سهال گذشهته  . اوراق بهادار ن ود
بها  شاخل خودروی  تقریبا رابطه ه گنه  

50کل داشته بطوری ه اش شهاخل  شاخل 
به   شرکت فعالتر ترکی50)شرکت فعالتر 

اش قههدرت نقدشههوندگ  سهههام و میههزان   
ن ته . تبیشتر رشد داشته اس( دادوستد سهام

مهههم در مههورد شههاخل صههنعت خههودرو 
اشان تغییرات چش گیر قی ته  در قطعهه سه   

.بوده است

درصد تغییراتمیزان تغییرات1398/06/311397/06/31شاخص

302.103160.538141.56588.18شاخص کل

219.857118.527101.33085.49بازار اول

613.020318.495294.52592.47بازار دوم

270.769146.264124.50585.12صنعت

364.578165.358199.220120.4مالی

64523.0413.411112.1سرمایه گذاری ها

11.7156.8724.84370پنجاه شرکت فعالتر

41.20823.41317.79576شاخص صنعت خودرو
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. ریهال بهوده اسهت   902قی ت هر سهم شرکت سرمایه گذاری رنا در ابتدای دوره مال  به اشای ههر سههم   
رایط ه انطور که توضیح داده شد ابتدای مهر ماه شرایط باشار بسیار مساعد بود اما در انتهای مههر بهاشار شه   

. ان داده شده اسهت بسیار بدی را تجربه کرد و این تغییرات قی ت  بطور کامل در تغییرات قی ت ن اد رنا نش
  باشار روند رو به رشد خود را داشته و توانست تا پایان سال مهال 98و ابتدای سال 97تقریبا اش انتهای سال 
. دوره آن را حوظ کند

تهه  بهه   وضعیت رتبه بندی شرکت اش لحاظ نقد شوندگ  سهم و کیویت افشها  اطالعهات در سهال مهال  من    
.ارشیاب  ساشمان بورس و اوراق بهادار به شر  شیر بوده است براساس 1398/06/31

1397رتبه در سال 1398رتبه در سال شـــرح

9292کیفیت افشاء و اطالع رسانی در کل بورس 

246230تعداد روزهای گشایش نماد طی دوره مالی 

246230تعداد روزهای معامالتی طی دوره مالی 

2525(درصد)نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه 
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شار بهورس  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعت  رنا با توجه به کانون اصل  سرمایه گذاری های خود در با
  شود اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو طبقه بندی شده است و به عنوان یک هلدینگ  خودرو تلق  م

م  باشد و ارش  روشآن در پایان سال مهال  مهورد   میلیارد ریال 7.960سرمایه ثبت شده  شرکت معادل . 
شرکت سرمایه گذاری گهروه صهنعت  رنها در صهنعت خهودرو بهین      . استریال میلیارد 12.497گزار  

.داردقرار 7جایگاهشرکتهای بورس  اش نظر ارش  روش باشار در 

1398/06/31شرح
14.388(ریالمیلیارد هزار )سهام باشار کل ارش  

410(ریالمیلیارد هزار )ارش  باشار صنعت خودرو 
3(درصد)سهم صنعت خودرو اش ارش  باشار 

1.95(درصد)سهم ارش  شرکت سرمایه گذاری رنا به نسبت ارش  صنعت 
7عترتبه شرکت سرمایه گذاری رنا اش لحاظ ارش  باشار در صن
5نعترتبه شرکت سرمایه گذاری رنا اش لحاظ سرمایه در ص
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:مه ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند اش 

بهادارقانون باشار اوراق 

قانون مالیاتهای مستقیم 

قانون تجارت  

قانون کار و تامین اجت اع   

قانون مدن  

آئین نامه ها و دستور الع ل های ساشمان بورس اوراق بهادار 

اساسنامه شرکت 

استانداردهای حسابداری و حسابرس  

مصوبات هیات مدیره  

سایر قوانین مرتبط 
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تغییرات )درصد (1398/06/311397/06/31شرح

1-اقالم صورت سود و زیان :

849,618308,683175درآمد )زیان( حاصل از سرمایه گذاری و فروش سهام

) 4 () 91,767 () 87,944 (هزینه های اداری و عمومی

132,877121,23910سایر درآمد )هزینه های(عملیاتی

00هزینه های مالی

) 44 (11,30620,262درآمد های غیر عملیاتی

905,857358,417153سود)زیان( خالص

2-تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

1,918,0881,553,34323سرمایه گذاری کوتاه مدت

10,584,7038,439,61925سرمایه گذاری بلند مدت

3- تغییرات در ساختار سرمایه شامل:

11,733,22210,729,5109حقوق صاحبان سهام

) 2 (1,253,3931,275,973جمع بدهیها

4- تغییرات در وضعیت نقد ینگی شامل:

195,213143,37436جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی

20) 141,122 () 169,213 (جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از سود پرداختی

) 63 () 7,010 () 2,588 (جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

5-نسبت های مالی:

) 33 (1.772.66نسبت جاری

) 8 (9.7710.63نسبت بدهی )درصد(

90.2389.371نسبت مالکانه

)EPS(1136089سود هر سهم
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تغییرات )درصد (1398/06/311397/06/31شرح

1-اقالم صورت سود و زیان :

1,141,920338,210238درآمد )زیان( حاصل از سرمایه گذاری و فروش سهام

1) 111,969 () 113,411 (هزینه های اداری و عمومی

175,260146,46120سایر درآمد )هزینه های(عملیاتی

0449,150سهم گروه از زیان شرکتهای وابسته

00هزینه های مالی

) 1 (15,58915,809درآمد های غیر عملیاتی

1,219,358837,661سود قبل از کسر مالیات

0) 2,949 (مالیات بر درآمد

1,216,409837,661245سود)زیان( خالص

26,186220سهم اقلیت از سود )زیان( خالص

1,242,595837,881248سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام اصلی

2-تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

2,686,1281,753,75053سرمایه گذاری کوتاه مدت

8,769,4808,242,8516سرمایه گذاری بلند مدت

3- تغییرات در ساختار سرمایه شامل:

10,955,9299,413,47816حقوق صاحبان سهام

) 10 (2,476,9132,737,695جمع بدهیها

4- تغییرات در وضعیت نقد ینگی شامل:

) 14 (165,331192,949جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی

20) 141,122 () 169,213 (جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از سود پرداختی

) 44 () 9,527 () 5,298 (جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

5-نسبت های مالی:

3.01.774.24نسبت جاری

) 18 (18.422.5نسبت بدهی )درصد(

81.677.55.28نسبت مالکانه

)EPS(140.0105.333.00سود هر سهم
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مبلهغ  1398/06/31بهمنته پایان سال مال  میزان سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری گروه صنعت  رنا در 
ته شده در ترکیب سرمایه گذاری ها بر اساس دو بخش سرمایه گذاری در سهام پذیرف. باشدم  ریال اردمیلی11.754

در مقایسه با ارقام سال مال  گذشهته بهه   درصد 11و شرکتهای خارج اش بورس به میزان درصد 89بورس به میزان 
:اشد شر  مندرج در جدول شیرنشان داده شده است ن ودار مقایسه ای ترکیب سرمایه گذاری ها به شر  ذیل م  ب

شرح
ت نسب( کاهش)افزایش 1398/06/311397/06/31

به سال قبل

مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغ

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای  
10.436.994898.044.043882.392.951داخل بورس

1.317.733111.133.45812184.275بورسییر غسایر سرمایه گذاریهای 

11.754.7271009.181.6231002.577.226جمع
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شهریور مهاه  31منته  به سال مال پرتووی سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری گروه صنعت  رنا در پایان 
ذاری در بر اساس طبقه بندی صنایز در بورس اوراق بهادار و بر مبنای بهای ت ام شده در دو گروه سرمایه گه 1398

:گرددسهام شرکت های بورس  و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورس  به شر  جدول ذیل گزار  م 

ارقام به میلیون ریال

درصد به کل بهای تمام شدهدرصد به کل بهای تمام شده
جمع بهای تمام شده سرمایه 

گذاریها
درصد کل 

9.529.21991.210.09.529.22081.0خودرو و ساخت قطعات

00.01.090.00082.71.090.0009.3واسطه گری مالی

116.0921.100.0116.0921.0مواد و محصوالت 

13.5850.120.6931.634.2780.3رایانه 

00.02.0000.22.0000.0تامین برق

78.5770.800.078.5770.7کانه های فلزی

208.0542.0208.0541.8فلزات اساسی

106.8631.000.0106.8630.9فرآورده های نفتی

398.5303.8205.03915.6603.5695.1سایر 

10.450.9201001.317.73310011.768.653100جمع کل سرمایه گذاریها در 98/06/31

کل سرمایه گذاریها سرمایه گذاری غیر بورسیسرمایه گذاری در شرکتهای بورسی

گروه صنعت 
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ریال و ارش  باشار میلیارد 10.450"مج وعا1398/06/31سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورس  در تاریخ 
:ریال در سهام شرکت های مختلف و به تو یک صنایز به شر  جدول ذیل م  باشدمیلیارد 15.380

ارقام به میلیون ریال

اضافه )کاهش (ارزشدرصد به کل ارزش روز درصد به کل بهای تمام شدهگروه های صنعت 

9.529.2199114.240.158934.710.939خودرو و ساخت قطعات

00000واسطه گری مادی

116.0921142.000125.908مواد و محصوالت شیمیایی

13.585017.20103.616رایانه

12.475014.66202.187بیمه

1.819-78.577176.7580کانه های فلزی

208.0542211.74113.687فلزات اساسی

106.8631156.582149.719فرآورده های نفتی

386.0554521.1153135.060سایر 

ها در 98/06/31 ذاری ه گ ای ل سرم 10.450.92010015.380.2171004.929.297جمف ک



ترکیهب  . باشهد مه   ریهال  میلیون 9.996.963مبلغ 1397/06/31تاریخ منته  در گروه میزان سرمایه گذاری های 
بهه  سرمایه گذاری بلند مدت و درصد 15میزان به کوتاه مدت سرمایه گذاری ها بر اساس دو بخش سرمایه گذاری 

قایسه در مقایسه با ارقام سال مال  گذشته به شر  مندرج در جدول شیرنشان داده شده است ن ودار مدرصد 85میزان 
:ای ترکیب سرمایه گذاری ها به شر  ذیل م  باشد 

شرح
ال  نسبت به س( کاهش)افزایش 1398/06/311397/06/31

قبل

مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغ

2.686.129151.753.73015932.379کوتاه مدتیهایگذارسرمایه 

8.769.480858.242.85185526.629بلند مدتیهایسرمایه گذار

11.455.6091009.996.6011001.459.008کل سرمایه گذاری گروهجمع

22
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سرمایه گذاریهای انجام شدهخالص( زیان)سود سرمایه شرکتسال مالی منتهی به

1395/06/313.000.0002.019.6169.773.470

1396/06/316.000.0001.415.8118.615.754

1397/06/317.960.000358.4179.996.963

1398/06/317.960.000905.85711.768.653
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1398/06/311397/06/311396/06/31شرح عملیاتردیف

849.618308.6831.211.071درآمد1

(91.316)(91.767)(87.944)هزینه اداری وتش یالت 2

132.877121.239243.442ع لیات (هزینه های)خالل سایر درآمد3

44.93329.472152.126ج ز هزینه ها4

894.551338.1551.363.198ع لیات ( شیان)سود5

000هزینه های مال  6

11.30620.26252.613خالل درآمد و هزینه های متورقه7

905.857358.4171.415.811قبل اشکسرمالیاتسود خالل 8

---ذخیره مالیات9

905.857358.4171.415.811خالل(شیان)سود 10

%113%110%101مددرصد سودع لیات  نسبت به درآ11

%117%116%106درآمدسود خالل  بهدرصد12



25



26



27



28
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مال   قانون تجارت شرکت اصل  که جز  معامالت با اشخاص وابسته نیز بوده ط  سال129معامالت مش ول ماده 
:مورد گزار  به شر  ذیل م  باشد

ارقام به ملیون ریال

پرداختدریافتخرید سهاماجارهمشمول ماده 129نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

0012.81613.314*سهامدارسرمایه گذاری سایپا

10.9700356.0168.232*عضو مشترک هیئت مدیرهسایپا

003.813165.700*عضو مشترک هیئت مدیرهتوسعه بازرگانی برنا

0033.3330-گروهسایپا با توسعه سرملیه رادین

00098.484-گروهسایپا با واسپاری توسعه گستر برنا

000900*عضو مشترک هیئت مدیرهگسترش مواد پیشرفته

کارگزاری صنعت و معدن با واسپاری 

توسعه گستر برنا
0137.87500*گروه

کارگزاری صنعت و معدن
شرکت سرمایه پذیر - عضو 

هیات مدیره
-06.4433.0822.529

توسعه سرمایه رسا با واسپاری توسعه 

گستر برنا
00080.000*عضو هیات مدیره

10.970144.318409.060369.159

سهامدار واحد کنترل 

کننده

واحد تجاری فرعی

جمع

واحد تجاری وابسته
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ی   دریافتنهنام شخص وابستشرح
تجاری

دریافتنی
غیر تجاری

پرداختنی
های غیر 

تجاری

سود 
سهام

1398/06/311397/06/31

خالصخالص

بدهیطلببدهیطلب

دهسهامدار واحد کنترل کنن

(49.642)0(18.192)0(4.114)(14.078)00سرمایه گذاری سایپا

(418.521)0(281.188)0(57.097)(273.355)49.2640سایپا

(468.163)0(348.644)0(61.211)(287.433)جمع

شرکتهای وابسته

1.310.3870(73.384)00(73.384)00توسعه سرمایه رادین

8.2190(139.171)00(139.171)00توسعه گستر برنا

5530(88.717)00(88.717)00کارگزاری صنعت و معدن

00000000کوبازرگانی بین المللی سان

7904.657005.4470167.3350توسعه بازرگانی برنا

واحدهای تجاری 
وابسته

10،7666.8660017.632012.7160صنعتی نیرو محرکه

35.2551،9500037.205046.5660تیگسترش صنعت علوم زیس

(3.566)0(5.566)02.000(5،566)02،000دانرژی گستر ساینا ارون

2.5100(3)03.410(3)03.413هگسترش مواد پیشرفت

(523)0(518)0(518)000انکارگزاری سپهر باست

(4.089)1.548.286(307.359)65.694(518)(306.841)46.81118.886جمع

(472.252)1.548.286(656.003)65.694(61.729)(594.274)46.81118.886جمع کل

ارقام به میلیون ریال
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شاء و یا اصال  تاریخ ترازنامه رویداد با اهمیتی که صورتهای مادی را تحت تاثیر قرار داده و یا مستلزم افاز بعد
.باشد ر  نداده استدر صورتهای مادی 

اهبارد  همچنین افزایش فعادیت در بازار سرمایه مهمتارین ر موثر بر سرمایه گذاری های انجام شده و مدیریت 
.شرکت است و در کنار آن حضور در بازارهای نوین و سرمایه گذاری های ریسکی است
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سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
تاریخ 
انتصاب

تحصیالت 

مدارک/

حرفه ای

وضعیت

شرکت تجارت الکترونیک خودرو
1397/12/19مدیرههیات رئیس سمیرا راک خواه(سهامی خاص)تابان

لیسانس مدیریت
ادامه داردبازرگانی

سهامی )شرکت رویال صدف کیش 
(خاص

هیات رئیس نایب ابراهیم آقا پور
1398/04/19مدیره

فوق لیسانس
داردادامهمدیریت مالی

ی سهام)سایپا شرکت سرمایه گذاری
1397/12/19هیات مدیرهضو ععباس قاسمی(عام

دکتری مهندسی 
ادامه داردمواد

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا
(سهامی خاص)

1395/12/14عضو هیات مدیرهمحمد عبدالهی  
لیسانس  مدیریت

ادامه دارددولتی

نان گروه سرمایه گذاری کارکشرکت
(سهامی خاص)سایپا 

علی اکبر چهار 
محالی

ضو  مدیر عامل و ع
1397/12/19هیات مدیره

دکتری مدیریت
ادامه داردبازرگانی
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(هیات مدیره)نام اعضا ءشرح وظیفه کمیتهعنوان کمیته

و بررسی شرکتهاتحلیلکمیته 
بررسی موضوعات مربوط به شرکتهای

زیرمجموعه و پیشنهاد راهکار
مدیر عامل و مدیران شرکت

بازاربررسیکمیته 
بررسی روند بازار سرمایه و موضوعات

اقتصادی داخلی و خارجی
مدیرعامل و مدیران شرکت

کمیته حسابرسی
لهای بررسی ، شناخت و ارزیابی فرآیند کنتر

داخلی
یکی از اعضای هیات مدیره و حسابرس داخلی

گذاریکمیته سرمایه
بررسی و تصمیم گیری در خصوص خرید و

فروش سهام بورسی

مدیر عامل و مدیران واحد های سرمایه گذاری 

و مالی

یاسهت  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعت  رنا ، به واسطه حضور در گروه سایاا ، موظف اسهت اش قهوانین و س  
ات مدیره قابل حال در راستای تشریح فرایند تعیین حقوق اعضای هی. های تعیین شده اش جانب گروه تبعیت ن اید

م هانیزم  سع  ن وده تها "مدیریت توسعه مدیریت"ذکر است که گروه سایاا با دارا بودن واحدی تحت عنوان 
میزان د ، تعیین حقوق اعضای هیات مدیره شرکت های شیر مج وعه را در این مرکز بصورت مت رکز تعیین ن ای

ر گروه جلسات مج ز سالیانه تعیین م  گردد و مطاب  با آیین نامه مدون موجود ددر پادا  اعضای هیات مدیره 
.خودرو ساشی سایاا نیز به اعضا تخصیل داده م  شود

حضور اعضا هتعداد جلسات برگزار شدسال

ه ه اعضا 1396/06/3134

ه ه اعضا 1397/06/3134

ه ه اعضا 1398/06/3129
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باشرس قانون  اصل  و عل  البدل برای سال مال ، 1397/11/30مورخبر اساس مصوبه مج ز ع وم  عادی سالیانه 
ار شر  ذیل انتخاب گردید و تعیین ح  الزح ه آنان به هیات مهدیره شهرکت واگهذ   به 1398/06/31منته  به 

:گردیده است

سوابق مهم اجراییمدارک حرفه ای/تحصیالت سمتنام و نام خانوادگی
ر  میزان مالکیت د

سهام شرکت

ابراهیم آقاپور
ه معاونت اقتصادی و سرمای

گذاری
-معاونت مال فوق لیسانس مدیریت مال 

مال فوق لیسانس مدیریتمعاونت مال  و اداریسعید باقری
معاونت مال  و 

اداری
-

فوق لیسانس مال مسرمایه گذاری و سهامدیر هادی واحد اح دیان
مدیرمطالعات 

اقتصادی
-

-رئیس امور سهامفوق دیالم حسابداریامدیر امور مجامز و شرکتهاح د حسین عظی  

-مدیر منابز انسان لیسانس بورسمدیر منابز انسان ناشی مح ودی

تاریخ انتصابعلی البدل/ نام بارزس قانونی شرح

ایران  آشمون پرداش حسابرس موسسه اصل 
1397/11/30مشهود

مال  مشاورهموسسه حسابرس  و عل  البدل
ژرف بین بهبود ارقام

1397/11/30
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یها عهدم   متاثر اش کاهش ارش  روش سهام و کاهش"شرکت ع دتاپرتووی ریسک (: پرتووی) ریسک باشار

یا و در حال حاضر شرکت های سهاپ . تحق  سود هر سهم شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتووی است 

ر در پرتووی سرمایه گذاری رنا م  باشند بها ریسهک  ههای شیه    سهام موجود پارس خودرو که ع ده ترین 

:مواجهند 

ک نقهدینگ   شرکت سایاا به دلیل  بهره مندی اش وامهای کوتاه مدت و بلند مدت با ریسه : ریسک نقدینگ  

ههد ایهن   مواجه است و چون بخش اصل  پرتووی این شرکت را سرمایه گذاری در سهام سایاا تش یل مه  د 

.ریسک تا حد شیادی به سرمایه گذاری رنا نیز انتقال م  یابد

ده این ریسک م  تواند بهر واردات قطعهات و نهایتها بهر قی هت ت هام شه       :  ریسک تحریم های بین ال لل  

متحهده  محصویت هر دو شرکتهای سایاا و پارس خودرو تاثیر منو  بگذارد که با توجه به خهروج ایهایت  

ریسک ن ود بیشتری پیدا کرده استاش برجام این آمری ا 

ه م  تواند بهر بههای ت هام شهد    ( به خصوص دیر و یورو)نوسانات نرخ های ارش :  ریسک نوسانات نرخ ارش

.محصویت این دو شرکت خودروی  تاثیر گذار باشد

تواند در مورد این ریسک ع دتا مربوط به عوامل سیست اتیک باشار بوده و شرکت ن ی: ریسک قی ت گذاری

. آن تص یم گیری کند

نیهز در  بیشتر شرکت های خودرو ساش بر موضو  توسعه و افزایش سهم باشار مت رکز شده انهد و برخه   

ی ه  اش مسهائل مههم و پهیش روی    .باشارهای پیشرو و در حال توسعه جهان  ، سرمایه گذاری کرده اند 

اکم صنعت خودرو ساشی ، عضویت آینده  ایران درساشمان تجارت جهان  با توجه به قوانین و مقررات حه 

پیهروی  متابعت اش مقررات مبادیت جهان  کای، کاهش تعرفه واردات ،: اش قبیل . بر آن ساشمان م  باشد

اش استاندارهای جهان  صادرات ، کاهش نرخ سود 
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باشنگری در چارت ساشمان  بر اساس چشم انداش و ماموریت شرکت•
استواده بهینه اش تخصل و توان ندی ه  اران و تقویت بدنه کارشناس •
اصال  ساختار نیروی انسان  با گرایش به س ت نیروهای کارآمد و متخصل•
و ماموریهت  تدوین برنامه توان ندساشی کارکنان با تاکید بر آموش  موثر و متناسب با چشم انهداش •

شرکت
تدوین نظام جامز فن آوری اطالعات به منظور به روش رسان  شرکت و افزایش بهره وری•

شر 

جنس
افزایش یا کاهش
ط  سال مال 

نو  قراردادج ز کارکنان

لسال قبمردشن
سال  
مورد  
گزار 

قراردادیدای  

81219211110اداریو مال 

022220انوورماتیک
اقتصادی و سرمایه  

681314104گذاری

011101حسابرس  داخل 

101101حقوق 

152436392316ج ز

شرحردیف
پایان سال 

قبل
پایان سال تغیرات سال مورد گزارش

مورد گزارش کاهشافزایش

120012فوق لیسانس1

100014لیسانس2

5005فوق دیالم3

6005دیالم4

4003شیر دیالم5

370039:ج ز



اقدامات انجام شده  1398/06/31تکالیف مجمع سال 
خصوصدرمستقل،حسابرسگزار :الف-4بند
ابستهووفرع شرکتهایمال صورتهایتلوی عدم
تیادداششر به)اصل شرکتمال صورتهایدر

مال سالتغییرپیگیریمج ز،(2-2-4توضیح 
تشرکمال ساختاراصال وشیرمج وعهشرکتهای
ساشمانباه اهنگ ض نرارادینسرمایهتوسعه
استانداردهایرعایتوبهاداراوراقوبورس

پیرو:ب-4بند.دادقرارتأکیدموردحسابداری،
خصوصدرمج زدرشدهمطر پیشنهادومذاکرات
خروجموضو )شرکتهایگذاریسرمایهوضعیت
هیئتن ودمقررمج ز(خودروی سهاماششرکت
وگزار یشمهایبررس اشپسشرکتمدیره
دارانسهامبهگیریتص یمجهترامربوطهپیشنهاد
.ن ایدارائهع ده

 تلویمنظوربهومج زت لیفاساسبر-الف
میانگزارشاتشدمقررDHFوسان وشرکتهای

حسابرس موردمذکورشرکتهایماههششایدوره
پذیرانام تلوی ع لیاتانجام"متعاقبا.گیردقرار
رسایهسرماتوسعهفرع شرکتهایخصوصدر.باشد
صورتدرشدمقررنیرایرانیانسرمایهساربانو

سالییرتغبهنسبتع لیاتحجممالحظهقابلافزایش
در.شوداقدامماهشهریوربهماهاسونداشمال 

تسیاسبهتوجهباخودروی سهاماشخروجخصوص
م صورتیشماقدام(سایاا)اصل شرکتگذاری
 اطالبهسهامگزار موردمال سالدرکه.پذیرد
یهایابالغبراساسشدهمقررورسیدهسایااشرکت
سطحدره اهنگطوربهخصوصایندرآت 

رادینشرکتب–.پذیردانجامگروههایشرکت
06/12/1397تاریخدرشرکتسهامپرتوویاصال با
ایجادورناشرکتبهسایااسهامفرو با

هبنسبتایجادشدهسودریالمیلیون1،149،500مبلغ
ن وداقدامرناشرکتبهخودبده پرداخت

نتعییخصوصدرمستقل،حسابرسگزار 5بند
بااطارتبدرگستر ساشمانادعایاشناش تعدیالت
آنبهسهامسودپرداختدرتاخیراشناش جرائم
ن ودمقررمج زریال،میلیارد5/169مبلغبهساشمان
مستندات،ومدارکآوریج زض نشرکت
گزار وانجامراگستر ساشمانبایشممذاکرات
بههآیندماهپنجمدتظرفراگرفتهصورتاقدامات
.ن ایدارائهحسابرس

عدممبن 1395ماهآذردادگاهرایبهتوجهبا
اشمانسباجلسهتش یلباوسهامسودجرائمپرداخت
درریالمیلیارد5/169مبلغاصال مبن گستر 
تاریخدرتطبی صورتتهیهوساشماندفاتر

حسابگرد دریافته چنینو15/08/1397
منتو جرایمموضو 29/12/1397تاریخدرساشمان
گردیده

قانون باشرسومستقلحسابرسگزار 7-1بند
و96سالع ل ردمالیاتخصوصدرشرکت،
ریپیگین ودمقررمج زجاری،سالع ل ردمالیات
تشرکصال وصرفهرعایتباخصوصایندریشم

.پذیردصورت

سیدهرنتیجهبهمالیات م یزبا96سالع ل ردمالیات
،ریالمیلیارد100مبلغبهتشخیلبرگواشاست
 قطعبرگوگردیدهپرداختریالمیلیارد52مبلغ
هنوشجاریسالمالیات،استشدهدریافتصور

.استنشدهبررس  37
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اقدامات انجام شده  1398/06/31تکالیف مجمع سال 
قانون باشرسومستقلحسابرسگزار 7-3بند

شرکتسویاشدادخواستخصوصدرشرکت،
سایااشرکتسهامعرضهخواستهبهالبرشروغنکی یا
 ،قضایمحاکمبهفی ابینقرارداداساسبردیزل
رفهصاساسبریشمپیگیریهایادامهن ودمقررمج ز

.آیدبع لنتیجهحصولتاشرکتصال و

شالبرروغنکی یاشرکتخواهاندعویخصوصدر
ارائهاب"متوقامدیرههیاتآقایاناین هبهتوجهبا

اشومستردکل طوربهرامطروحهدعویایییحه
قانون107مادهجبنداستنادبهکردندنظرصرفآن
اموردرانقالبوع وم هایدادگاهدادرس آیین
اعالموصادررادعویسقوطقرار1379مصوبمدن 
.ن ود

باشرسومستقلحسابرسگزار 9-2و9-1بند
موادموادرعایتعدمخصوصدرشرکت،قانون 
مج زتجارت،قانوناصالحیه240و107،124،148
ادهمتنویذض نشدهارائهتوضیحاتبهتوجهبا

اصالحیه240و107،124موادکاملرعایت148
.دادقرارتأکیدموردراتجارتقانون

رهمدیهیاتعضوعبداله آقایباارتباطدر9-1بند
اندنشدهپذیرفتهبورسدرکهباشدم 
نسهامداراسودپرداختباارتباطدرگزار 9-2بند

اران سهامدت امپرداختبهنسبتشرکت،شرکت
ن ودهاقداماستموجودآنهاحساباطالعاتکه
.است



:اقدامات اثرگذار حقوقی و مالی-الف

نبیکهاینامهتوافقطبق،روغنکیمیاشرکتشکایتفصلوحل-
توافقنایبود،شدهمنعقدروغنکیمیاشرکتبارناگذاریسرمایهشرکت

همسقیمترشدازپس.استبودهدیزلسایپابلوکفروشمورددرنامه
کیمیاتشرک.نمودآنفروشعدمبهتصمیمرناصنعتیگروهدیزل،سایپا
ارائهبارناشرکتاماکردهقانونیمراجعدرشکایتبهاقدامروغن

.کندحفظخودبرایرامذکورسهمتوانستمستندات

39



:اقدامات اثرگذار بر پورتفوی کوتاه مدت سهام-ب

40

حل بهینه سازی پورتفوی کوتاه مدت شرکت و کسب سود قابل قبول از م-
.خرید و فروش ها

هام  بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری رنا در راستای حمایت از این س-
.و افزایش نقدشوندگی آن

:اقدامات صورت گرفته در شرکتهای تابعه و فرعی-ج

لومعشرکت،معدنوصنعتکارگزاریمجموعهزیرشرکتهایدرسرمایهافزایش-
سرمایهانسارب،رادینسرمایهتوسعه،ایدروالمللبینبازرگانی،لیدکوزیستی
برنابازرگانیتوسعهوایرانیان

سایرهمراهیباپیشرفتهموادگسترششرکتانحاللجهتاقدامتداوم-
سهامداران

بازهحوایندرزیرمجموعهشرکتهایهمکاریوبازرگانیحوزهدرفعالیتهاتوسعه-
سایپاگروه



هیئت مدیره عملکرد خالصه 
(ارقام به میلیون ریال)

41
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در حوشه باشار سرمایه-الف
(کاهش سهام خودروی  و افزایش سهام غیر خودروی )بهینه ساشی پرتووی -

:توسعه فعالیتها در-ب
باشرگان -
ن ایشگاه -

، گسهتر   (لیهدکو )بهینه ساشی داراییها اش ج له واگذاری شرکتهای آپاداناسرام، گستر  علوم شیسهت   -ج
برناانوورماتیک، توسعه باشرگان  

حل و فصل موضو  حاک یت شرکت  با ساشمان بورس اوراق بهادار تهران-د
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1398/06/31ع ل رد منته  به ( شیان)تصویب تراشنامه و صورت حساب سود -1
(درصد10معادل )پیشنهاد تقسیم سود بر اساس الزامات قانون تجارت -2

مدیره امید دارد سهامداران محترم ض ن تاییهد و تصهویب صهورتهای مهال  و    هیات 
یهات  ع ل رد مدیریت ه انند سال گذشته رهن ود ساشنده و پیشنهادات ارشنهده بهه ه  

.  مدیره ارائه ن ایند



162خیابان شریعت  ، خیابان وحید دستگردی ش اره -تهران : نشان  

19197-53939کد پست   

22262180-22262181تلون 

22253312دورنگار 

پست ال ترونی   
rena@renainvestment.com
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www.renainvestment.comاصالحات مربوط به روشآوری پایگاه اینترنت  شرکت نشان   
رمایه  در راستای شواف ساشی و ارائه به موقز اطالعات موث  و اخبار مرتبط با شرکت به سهامداران ، س

.  گذاران ، فعاین باشار سرمایه و سایر ذینوعان صورت گرفته است

http://www.renainvestment.com/

