بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری563681 :

شركت :كشت و صنعت آبشيرين
كد صنعت011103 :

نماد :آبين

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس اطلعيه منتشره در تاریخ 1398/05/01در خصوص اعلم تنفس مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1398/05/14در محل اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي كاشان 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 به1397/12/29
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

محمدرضا شاطریان

1000

%0

حسن مهدوي راوندي

2400

%0

اكبرآقا مسجدي آراني

10005

%0

عباس شفيعي زاد

23714

% 0.01

سيد جواد تکيه آراني

50000

% 0.02

ابراهيم راحمي نوش آبادي

50000

% 0.02

احسان درستکار

188607

% 0.06

حسين محمدزاده

201000

% 0.07

252160784

% 85.58

شركت ایثار فجر كاشان
جمع:

252687510

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 85.76

آقاي/خانم سيد جواد تکيه آراني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم ابراهيم راحمي نوش آبادي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسين محمدزاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدرضا شاطریان به عنوان منشي مجمع
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

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

احسان درستکار

1262209633

اصلي

عضو هيئت مدیره

سيدجواد تکيه آراني

6199548698

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

عباس دارائي نژاد

0050897039

اصلي

غير موظف

ابراهيم راحمي نوش آبادي 6199836049

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

مهدي حلجي مجرد

1261813561

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت ایثارفجركاشان

1350

اصلي

اكبرآقا مسجدي آراني  6199121872عضو هيئت مدیره غير موظف

حسين محمدزاده

1261810198

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

رئيس هيئت
مدیره

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
احسان درستکار

كد ملي
1262209633

مدرك تحصيلي
كارشناسي معدن

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:

تحصيلي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

35,280

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

7,894

تعدیلت سنواتي

()8,409

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()515

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()7,366
0

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

()7,881

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

27,399

انتقال به اندوخته قانوني

()1,765

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

25,634

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()20,624

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

5,010

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

120

سود نقدي هر سهم (ریال)

70
294,635

سرمایه

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و دایا رهيافت بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
كارو كارگر

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

6000000

8000000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه

پاداش (ميليون ریال)

220976

618700

به صورت ناخالص

ساير موارد:

توضيحات

