بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری555905 :

شركت :گروه صنعتی پاكشو
كد صنعت442405 :

نماد :پاكشو

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 12:08:00 1398/04/13در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس
ساعت  10:30روز یکشنبه مورخ  1398/04/23در محل فرهنگسراي اندیشه به نشانی تهران ,خيابان شریعتی ,نرسيده به پل سيد خندان ,روبروي باشگاه پيام بوستان
شهيد منفرد نياکی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

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

درصد

اسامی سهامداران
گروه سرمایه گذاري کوروش

70131709

% 7.01

سایر

72068816

% 7.21

شرکت گروه مهدسرمایه گذاري خاورميانه

216619506

% 21.66

شرکت گروه صنعتی گلرنگ

592520386

% 59.25

جمع:

951340417

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم مسعود سزاوار ذاکریان به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مسعود گودرزي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد جعفر موسوي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسن پرتوي به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 95.13

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده  ،موضوع فعاليت شرکت از
توليد و ساخت و پخش انواع محصولت بهداشتی و شيميایی و آرایشی ,انجام کليه فعاليتهاي مرتبط ,کليه عمليات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقيم و
غير مستقيم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد ,مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی از طریق تاسيس شرکت هاي جدید یا خرید سهام
در داخل ویا خارج از کشور ,اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکت هاي خارجی و داخلی .خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی در داخل و
خارج از کشور ,ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلم مجاز به داخل و خارج از کشور .استفاده از تسهيلت مالی و اعتباري بانکها و موسسات اعتباري,
انجام هر گونه سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها و تشکيل و اداره سبدي از اوراق بهادار از محل دارایی هاي شرکت به نام شرکت .به
به
توليد و ساخت و پخش انواع محصولت بهداشتی و شيميایی و آرایشی ,انجام کليه فعاليتهاي مرتبط و خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون مواد اوليه و
محصولت مرتبط با صنایع شوینده ,کليه عمليات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقيم و غير مستقيم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد ,مشارکت
با سایر اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی از طریق تاسيس شرکت هاي جدید یا خرید سهام در داخل ویا خارج از کشور ,اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکت
هاي خارجی و داخلی .خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ,ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلم مجاز
به داخل و خارج از کشور .استفاده از تسهيلت مالی و اعتباري بانکها و موسسات اعتباري ,انجام هر گونه سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها و تشکيل و
اداره سبدي از اوراق بهادار از محل دارایی هاي شرکت به نام شرکت.
تغيير یافت.

