بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری402095 :

شركت :ايران گچ
كد صنعت269461 :

نماد :كايگچ

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1396/10/10
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 09:26:09 1396/09/14در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس
ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1396/09/28در محل تهران خيابان نلسون ماندل جردن بالتر از پل ميرداماد بن بست قبادیان شرقی پلک  19طبقه همکف برگزار
گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصميم گيری ننمود و تصميم گيری به مجمع دیگری موکول گردید

ب -دستور جلسه:
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:
تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران
شرکت کناف گچ

8076

% 0.05

سایر

31072

% 0.21

شرکت کناف ایران

2244178

% 14.96

شرکت گيبرکناف

12350000

% 82.33

جمع:

14633326

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم سيد حسين سليمی به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم صوفيا جاقاربيکيان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم افشين مدنی قهفرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن خاکسار به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 97.56

توضيحات:
اتخاذ تصميم در خصوص تبدیل نوع شرکت از سهامی عام به خاص
تفویض اختيار جهت ثبت تصميمات مجمع
نظر به اینکه موجب بند  2نامه شماره  122/82922مورخ  1396/01/29سازمان بورس اوراق بهادار تبدیل نوع شرکت علوه بر موافقت دارندگان بيش از 90
درصد سهام شرکت مستلزم موافقت دارندگان  50درصد از کل صاحبان سهام که هر یک حداکثر مالک یک سهم از سهام شرکت ميباشد نيز هست و با
توجه به عدم حضور  50درصد از سهامداران مالک حداکثر یک سهم در مجمع  ،با نظر نماینده محترم سازمان بورس آقای رشيدالدین رجبی سهامداران حاضر
در مجمع به اتفاق آراء تصميم گرفتند که مجمع عمومی فوق العاده حاضر با همين دستور جلسه برای نوبت دوم دعوت گردد.

