بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری642667 :

شركت :لوازم خانگي پارس
كد صنعت293001 :

نماد :لخانه

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/03/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزیکشنبه مورخ  1399/03/25در محل دفتر مركزي شركت واقع در خيابان طالقاني بين خ ایرانشهر و موسوي پ 181برگزار گردید و در خصوص
دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1398/12/29
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
سایر سهامداران
شركت سرمایه گذاري صنایع عمومي تامين
جمع:

تعداد سهام
288431

% 0.06

426723942

% 95.23

427012373

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم رحيم اردلن به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيدمحمدعلي امام زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احمد گودرزي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسين رحماني نيا به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد

% 95.29

شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

شركت سرمایه گذاري تامين 10101044869
اجتماعي

اصلي

سجاد باشي فومني  2660429855عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت
بازرگاني

10100367182

اصلي

حسين رحماني نيا  4591082970نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت اجرایي

سرمایه گذاري نفت و گاز و 10420205695
پتروشيمي تامين

اصلي

غلم عباس آجرلو  5939279831عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري مدیریت
اجرایي گرایش
كسب وكار

شركت سرمایه گذاري صنایع 10102585130
عمومي تامين

اصلي

غير موظف

فوق ليسانس
مدیریت
اطلعات

شركت مهندسي بازرگاني 10101849558
بهين آرا

اصلي

 4070507612عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس زبان
انگليسي

شركت پارس الکتریک

پرویز نصيري قرچي 0071442219

مریم آرامش

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسين رحماني نيا

كد ملي
4591082970

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس مدیریت اجرایي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1398و 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:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

306,435

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()93,152
0

تعدیلت سنواتي

()93,152

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()93,152

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

()10,915

سود قابل تخصيص

202,368

انتقال به اندوخته قانوني

()15,322

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

187,046

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()168,486
18,560

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

684

سود نقدي هر سهم (ریال)

376
448,100

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

شركت سرمایه گذاري تامين اجتماعي

حقوقي

سهامي عام

10101044869

اصلي

شركت پارس الکتریک

حقوقي

سهامي عام

10100367182

اصلي

سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

حقوقي

سهامي عام

10420205695

اصلي

شركت سرمایه گذاري صنایع عمومي تامين

حقوقي

سهامي خاص

10102585130

اصلي

شركت مهندسي بازرگاني بهين آرا

حقوقي

سهامي خاص

10101849558

اصلي

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي 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:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

27500000

0

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه

0

0

به صورت ناخالص

توضيحات

در راستاي رعایت ماده  134قانون تجارت در خصوص حق حضور اعضاي غير موظف در مجمع دیگري تصميم گيري خواهد شد.

