بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری634595 :

شركت :صنايع كاشي و سراميک الوند
كد صنعت499314 :

نماد :كلوند

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/02/23در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 14:00روزدوشنبه مورخ  1399/02/29در محل مجتمع فرهنگي ورزشي تلش به نشاني تهران  ،خيابان وليعصر(عج) ،بالتر از خيابان جام جم،
نرسيده به چهارراه پارک وي 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 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

تعداد سهام

درصد

شركت معدني املح ایران

600

%0

شركت سرمایه گذاري هامون شمال

1000

%0

شركت فرآورده هاي نسوز ایران

1600

%0

شركت صنایع خاک چيني ایران

38400

% 0.01

ساریرسهامداران

294210

% 0.07

300213532

% 75.05

شركت سرمایه گذاري صدرتامين
جمع:

300549342

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم عباس حسني كبوترخاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ناصر شجاعي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي فکري به عنوان منشي مجمع

% 75.14

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

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

نوع

نوع

شركت

عضويت

شركت سرمایه گذاري صدر
تامين

149634

اصلي

شركت معدني املح ایران

52267

اصلي

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
مهدي فکري

سمت

عضو حقوقي

موظف

 0071175253نایب رئيس هيئت
مدیره

احد ایرواني تبریزي 0049314637
پور

موظف/غير مدرك

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

موظف

فوق ليسانس

غير موظف

فوق ليسانس

شركت صنایع خاک چيني
ایران

4662

اصلي

مرتضي انوشه

 0065711858عضو هيئت مدیره غير موظف

دكترا

شركت فرآورده هاي نسوز
ایران

16503

اصلي

عطاء معروفخاني

 4410137050عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت سرمایه گذاري
هامون شمال

0012952508

اصلي

علي اكبر محمودي  0057869529عضو هيئت مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مهدي فکري

كد ملي
0071175253

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

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:

دكترا

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

250,746

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

283,384
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

283,384

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()192,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

91,384

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
342,130

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

342,130

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()308,000
34,130

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

627

سود نقدي هر سهم (ریال)

770
400,000

سرمایه

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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

9500000

11400000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

حق حضور اعضاي غير موظف در جلسات كميته حسابرسي مبلغ  (9500000نه ميليون و پانصد هزار ریال ) ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به  29اسفند

