بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری494040 :

شركت :پارس سويچ
كد صنعت312002 :

نماد :بسويچ

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 09:37:21 1397/04/28در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس
ساعت  11:00روز دوشنبه مورخ  1397/05/08در محل دفتر رابط شرکت به آدرس تهران  ،خيابان وليعصر ،جنب پمپ بنزین ساعی ،برج سپهر ساعی  ،طبقه 13واحد
 1303شماره  2230برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

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

درصد

اسامی سهامداران

21097

% 0.01

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

12612328

% 5.04

سازمان خصوصی سازی سهم وکالتی

113753637

% 45.5

سهامدار حقيقی (علی اکبر یاوری)

114132752

% 45.65

سایر سهامداران

جمع:

240519814

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم داود عابدی به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم علی اکبر یاوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مشهود رهنما به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ولی اله بيات به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 96.21

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده  ،موضوع فعاليت شرکت از
موضوع فعاليت شرکت مطابق ماده  2اساسنامه عبارت است از :موضاعات اصلی  :ساخت  ،مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوی ،متوسط و ضعيف و
سایر محصولت وابسته موضوعات فرعی  -1 :انجام کليه عمليات بازرگانی و مالی و معاملت اموال غير منقول مربوط به موضوع شرکت  -2انجام هرگونه
سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعاليت آنها مرتبط با فعاليتهای این شرکت باشد -3.انجام هرگونه فعاليت آزمایشگاهی مرتبط با فعاليتهای شرکت.
به
موضوع فعاليت شرکت مطابق ماده  2اساسنامه عبارت است از :موضاعات اصلی  :ساخت  ،مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوی ،متوسط و ضعيف و
سایر محصولت وابسته موضوعات فرعی  -1 :انجام کليه عمليات بازرگانی و مالی و معاملت اموال غير منقول مربوط به موضوع شرکت  -2انجام هرگونه
سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعاليت آنها مرتبط با فعاليتهای این شرکت باشد -3.انجام هرگونه فعاليت آزمایشگاهی مرتبط با فعاليتهای
شرکت -4.تأسيس و مدیریت ایجاد شهرک صنعتی به منظور ایجاد کارگاه و سوله در زمين های بلاستفاده شرکت .
تغيير یافت.
توضيحات:
ضمنا بند  3موضوعات فرعی اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/05/08یعنی تأسيس و مدیریت ایجاد شهرک صنعتی به منظور ایجاد
کارگاه و سوله در زمين های بلاستفاده شرکت منوط به ارائه مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

