بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری779004 :

شركت :كارخانجات مخابراتي ايران
كد صنعت322001 :

نماد :لکما

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1400/04/28در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 11:00روزشنبه مورخ  1400/05/09در محل كيلومتر دوم بلوار مدرس -نبش خيابان فضيلت-كارحانجات مخابراتي ایران 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 به1399/12/30
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

سایر سهامداران

10130480

% 0.31

شركت سرمایه گذاري آتيه دماوند

241372642

% 7.46

شركتهاي سرمایه گذاري سهام عدالت

693617834

% 21.44

جمع:

945120956

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم افشين انصاري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا فاضل به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد فيروزي جهرمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم عباس بهرامي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 29.21

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
رئيس هيئت
مدیره

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

غير موظف

دكتري

موظف

دكتري

سرمایه گذاري استان فارس 10530320996

اصلي

جمشيد آقائي

1209835657

سرمایه گذاري استان
آذربایجان شرقي

10200258715

اصلي

روح اله نصيري

 2451627115عضو هيئت مدیره

سرمایه گذاري استان
چهارمحال و بختياري

10680056770

اصلي

مهدي راستي

 5159073000عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

سبد گردان آرمان اقتصاد 14003739253

اصلي

افشين انصاري

 2391022085نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

دكتري

سرمایه گذاري استان بوشهر 10320114410

اصلي

سيدابوالفضل
پوراكبریان جهرمي

 2470696313عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
روح اله نصيري

كد ملي
2451627115

مدرك تحصيلي
دكتري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1399/12/30و 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

()386,545

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

0

تعدیلت سنواتي

0

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

0

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()386,545

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()386,545

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()386,545

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()119

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

3,235,362

سرمایه

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام 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

15000000

15000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه
به صورت ناخالص

