بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری562035 :

شركت :تهيه و توليد خاک نسوز استقلل آباده
كد صنعت549201 :

نماد :كباده

موضوع :خلصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
خلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/05/05در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
راسس ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1398/05/09در محل مجتمع فرهنگي هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلمي_ تالر هنر واقع در استان فارس ،آباده ،خيابان
بدر 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

سایر سهامداران

405190

% 0.55

تعاوني كاميونداران خودراننده

1291743

% 1.77

شهرداري آباده

52256854

% 71.52

جمع:

53953787

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمد علي پور پاكار به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مهوش معمارزاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم طاهره مرتضوي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محسن رضانيا به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 73.84

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 مدرک
موظف

تحصيلي

داریوش نادري

2410841902

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

احمد رضا باقري

2410989985

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

ابراهيم كریميان

2410861474

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شهرداري آباده

900197

اصلي

غير موظف

ليسانس

ابراهيم پاسيار

2410889689

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

محمدعلي پورپاكار 2410907156

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
مهدي ارغوان

مدرک تحصيلي
ليسانس

كد ملي
1282696841

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:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

81,555

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

233,985

تعدیلت سنواتي

2,332

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

236,317

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()28,495

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

207,822

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

289,377

انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

289,377

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()67,950

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

221,427

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,116

سود نقدي هر سهم (ریال)

930

سرمایه

73,064

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه امين تدبير بصير بازرس عليالبدل انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
خبر جنوب

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

1300000

2000000

512

679

ساير موارد:

سایر مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

