بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری477408 :

شركت :شيشه همدان
كد صنعت261004 :

نماد :كهمدا

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/03/31
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 12:13:20 1397/07/02در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 10:30روزچهار شنبه مورخ  1397/07/18در محل تهران خيابان ولي عصر پایين تر از پارک ساعي نبش كوچه دلبسته شماره  1069هتل سيمرغ
برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/03/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سایر اشخاص حقوقي

27113523

% 9.41

اشخاص حقيقي

60580230

% 21.03

شركتهاي گروه سامان

344948130

% 119.77

گروه یزد باف

386405260

% 134.17

جمع:

819047143

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم بهروز وقتي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم بهزاد گل كار به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احمد رضا ضرابيه به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد تقي طهرانچي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 284.39

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

شركت صنایع بسته بندي
ارمغان نگين آریا(سهامي
خاص)

187554

اصلي

خسرو فخيم هاشمي

1378762614

اصلي

شركت توسعه سرمایه
گذاري سامان (سهامي
خاص )

229202

اصلي

بانک سامان

154444

اصلي

بيمه سامان

241095

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
فتح اله خليلي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

 1602564019نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي
اقتصاد

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد
حسابداري
مدیریت ،DDD

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

كارشناس ارشد
حسابداري

عباس رستمي جاهد  0040917495عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
راه وساختمان

بهروز وقتي

1671815068

محمد علي سالري  2992303399عضو هيئت مدیره
سعيدي

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
خسرو فخيم هاشمي

كد ملي
1378762614

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد حسابداري DDD،
مدیریت استراتژیک

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1397/03/31و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

كارشناسي ارشد
شيمي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

316,168

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,152,170
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,152,170

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()158,400

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()748,800

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

244,970

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
561,138

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

561,138

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()172,800

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

388,338

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

274

سود نقدي هر سهم (ریال)

150
1,152,000

سرمایه

موسسه حسابرسي بهراد مشار بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده كاران بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرس وبازرس قانوني

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

توضيحات

14000000

18000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

4752

5184

به صورت ناخالص

