شرکت :

گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

678,347

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

فنوال

سال مالی منتهی به :

272005

1401/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1401/04/14 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/11/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

وحيد نظري

0533304539

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1400/09/28

مدير مالي  4سال /شرکت روان
گداز پرديس.رئيس حسابداري
 4سال/شرکت روان گداز
پرديس.کارشناس مالي  3سال/
شرکت روان گداز پرديس

بهزاد عسگري

0535042256

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1400/03/01

سرپرست حسابداري  6سال/
شرکت روان گداز پرديس.رئيس
حسابداري  4سال /شرکت روان
گداز پرديس.کارشناس مالي 5
سال /شرکت روان گداز پرديس

حسين کريمي

 0534122140رييس کميته

بله

خير

بله

اقتصاد

کارشناسي

1389/11/01

عضو هئيت مديره  6سال/
شرکت نورد آلومينيوم.رئيس
بازرگاني  6سال /شرکت صنايع
آلومرول نوين.مدير بازرگاني 10
سال /شرکت صنايع آلومرول
نوين.

هوشمند
سرمايه
پرديس

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/11/01

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
حسين داود آبادي

کد ملی
0534100279

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت
رئيس
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1398/11/01

مدير مالي  6سال/شرکت صنايع آلومرول نوين.رئيس
حسابداري 10سال/شرکت صنايع آلومرول نوين.کارشناس
مالي 5سال/شرکت صنايع آلومرول نوين

نام و نام خانوادگی
احمد رضا قنبري

کد ملی
0530461013

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1393/11/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي 8-سال/شرکت نورد آلومينيوم.رئيس
حسابداري 9سال /شرکت نورد آلومينيوم.رئيس بودجه و
گزارشات  8سال /شرکت نورد آلومينيوم.کارشناس
مالي 4-سال /شرکت نورد آلومينيوم.

