החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ
נושא  :פרוטוקול אסיפה כללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ 1/11
תאריך 1...11 :
על סדר היום :
 .1דיון ואישור דוחות כספיים חברה כלכלית גלבוע בע"מ לשנת . 2002

חולק לחברים :


דוחות כספיים חברה כלכלית גלבוע לשנת .2002

נוכחים מקרב חברי האסיפה
הכללית

חסרים מקרב חברי האסיפה
הכללית

נוכחים שאינם מקרב חברי האסיפה
הכללית

דני עטר – ראש המועצה

יהודה עמר – אדירים

ארז שטיין -רמ"ט המועצה

עיד סלים – מוקיבלה

רמי אמויאל – אומן

ג'ואד זועבי – גזבר המועצה

רמי אלהרר – ברק

שמוליק כהן – בית השיטה

ירון אוחיון – מנכ"ל החברה הכלכלית
גלבוע בע"מ

שאול מיכאל – אביטל

אהרון יהושוע – גדעונה

רו"ח נזיה זיאדת -רו"ח חברה כלכלית
גלבוע בע"מ

שמחה צלניקר – בית אלפא

ששי יעקב – גן נר

מוחמד אלבחירי -מנכ"ל תאגיד קולחי
הגלבוע בע"מ

יעקב פרץ – גדיש

אליהו ארבל – גן נר

רו"ח אלון מררי – רו"ח תאגיד קולחי
הגלבוע בע"מ

עמרם עמוס – דבורה

דן פלג – גבע

עו"ד אסף רשף – יועץ משפטי

עופר ברזילי – חבר

שלמה לוי – יזרעאל

אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

יאיר אפשטיין – חפציבה

עותמאן זיאדה  -מוקיבלה

תייסיר זועבי – טמרה

מופיד זיאדת – מוקיבלה

יצחק שדה חן – כפר יחזקאל

מנחם רון – מולדת

נח ליאור אברהם

פליקס דה פז – ניר יפה

חיים יוסף – מיטב

עיזאת עומרי – סנדלה

מנשה אזרד  -מלאה

רחמים אליה  -פרזון

חאלד חלדי – נעורה
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החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ
מוחמד זועבי – נעורה
צביקי נור – עין חרוד איחוד
שניר פרידמן – רמת צבי
צבי שחר – תל יוסף
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד

תמצית הדברים :
הנושא לסדר היום
סעיף : 1

דוחות
ואישור
דיון
כספיים חברה כלכלית
גלבוע בע"מ לשנת . 2002

תמצית הדברים
 רו"ח החברה הכלכלית ,נזיה זיאדתמסביר ומפרט את הדוחות הכספיים
לשנת ( 2002מבנה ותכנים) שחולקו
לחברי האסיפה הכללית –
 זמן שאלות ותשובות –תמצית הדברים :
נוח ליאור אברהם – מדוע החברה הכלילית ספגה
 00%מהפסד חברת גלבוע און ליין.
נזיה זיאדת – במסגרת השותפות החברה
הכלכלית מקבלת  00%מהרווחים או נושאת 00%
מההפסדים.
שמחה צלניקר – מבקש בשנה הבאה פירוט על
חברת גלבוע און ליין ,מתוך כך ששותפה בחברה
הכלכלית.
ראש המועצה – הדיווח לאסיפה הכלכלית
מתבצע עפ"י הפרמטרים הקבועים בחוק .פירוט
חברת גלבוע און ליין אינו קשור בדיווח המובא,
על אף שלגיטימי .הדו"ח הינו "צילום מצב" של
 2002נכון ל –  31.12.2002בחצות .באשר לגלבוע
און ליין אנו בוחנים כיום את המשך ההתקשרות.
החלטתנו תובא בפני המליאה או האסיפה
הכללית.
צבי שחר – מבקש כי לאסיפה הכלכלית יובאו
דוחות שנה אחרוה ,ולא שנתיים.
ראש המועצה – ההערה במקומה .דוחות כספיים
 2010יובאו בהקדם בפני האסיפה הכללית.

החלטה
בעד –20
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :האסיפה הכללית מאשרת
דוחות כספיים חברה כלכלית גלבוע
בע"מ לשנת . 2002

ערכה לפרסום  :אלונה סדן שאול ,מנהלת הלשכה.
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