بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری557636 :

شركت :كارخانجات مخابراتي ايران
كد صنعت322001 :

نماد :لکما

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 آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/16در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 16:00روزچهار شنبه مورخ  1398/04/26در محل دفتر مركزي و كارخانه واقع در شيراز كيلومتر  2بلوار مدرس 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

شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني ایران

19518542

% 0.6

سایر سهامداران

179867314

% 5.56

شركت گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند

311804121

% 9.64

شركت كارگزاري سهام عدالت

1132376647

% 35

جمع:

1643566624

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم رضا فاضل به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم محمد صادق فدایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سيد محمد سبط احمدي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم ساره جمشيد به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 50.8

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

موظف/غير مدرك
موظف

عضو حقوقي

گروه سرمایه گذاري آتيه
دماوند (شركت سرمایه
گذاري آتيه دماوند)

185658

اصلي

عبدالرضا رضواني

 0070714525عضو هيئت مدیره

شركت پترو دیزان

350565

اصلي

سيد محمد سبط
احمدي

 0603315267عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري استان 10530320996
فارس

اصلي

شركت سرمایه گذاري استان 10200258715
آذربایجان شرقي

اصلي

جهانگير یدالهي
فارسي

شركت سرمایه گذاري استان 10680056770
چهارمحال و بختياري

اصلي

مصطفي اسماعيلي  5489902809عضو هيئت مدیره

موظف

محمدمهدي حسين  2295381711نایب رئيس هيئت
مدیره
پور
5489594748

رئيس هيئت
مدیره

نام مدير عامل
عبدالرضا رضواني

دكتري

موظف
غير موظف

دكتري

موظف

كارشناسي ارشد

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد MMM

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:

كارشناسي ارشد

كارشناسي

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0070714525

تحصيلي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()314,651

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()929,144

تعدیلت سنواتي

()161,788

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()1,090,932

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()1,090,932

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()1,405,583

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()1,405,583

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()1,405,583

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

()97

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

3,235,362

سرمایه

موسسه حسابرسي آتيه اندیش نمودگر 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

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

12000000

15000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

