بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری558267 :

شركت :كف
كد صنعت442402 :

نماد :شکف

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1397/04/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:30روزپنج شنبه مورخ  1397/04/28در محل تهران اتوبان امام علي (ع)  -بلوار محک  -آمفي تئاتر بيمارستان محک برگزار گردید و در خصوص
دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1396/12/29
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

8809000

% 3.52

شركت ارزش آفرینان سرمایه

9618472

% 3.85

شركت بين المللي گروه غذائي جهان ناز پاسارگاد

10000000

%4

شركت بين المللي جهان تيراژه پارسيان

10000000

%4

شركت ساختماني بين المللي دنياي طراحان آریا

10000000

%4

شركت سرمایه گذاري بين المللي البرز تجارت رازي

10000000

%4

شركت دنياي شيمي پليمر

10000000

%4

شركت البرز آریا رازي

21250000

% 8.5

شركت سرمایه گذاري بين المللي كيوان تجارت دارو

21270254

% 8.51

شركت جهان شيمي آریا

40497189

% 16.2

شركت البرز شيمي رازي

51060625

% 20.42

202505540

% 81

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم سيد كوروش روشن به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد جواد دشتي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجيد قره باغي اول به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كيوان پاشائي 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

عضو حقوقي

شركت جهان شيمي آریا

419

علي البدل

علي نقيب

0046234144

سمت

موظف/غير مدرك
موظف

رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

موظف

ليسانس

شركت البرز شيمي رازي

420

علي البدل

عيسي اسحاقي

 4898381995عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس

شركت البرز آریا رازي

422

علي البدل

بيژن اسماعيلي

 0042448418نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

ليسانس

شركت بين المللي البرز
تجارت رازي

423

علي البدل

نيلوفر اسمعيلي

 0070083657عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس

شركت كيوان تجارت دارو

424

علي البدل

مهناز عقبائي

 0062381636عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
بيژن اسماعيلي

كد ملي
0042448418

مدرك تحصيلي
ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1396و 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
سود (زیان) خالص

()529,756

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()2,644,108
0

تعدیلت سنواتي

()2,644,108

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()2,644,108

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()3,173,864

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()3,173,864

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()3,173,864

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

()2,119

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

250,000

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو

نوع عضويت

حقوقي/كد ملي

شركت جهان شيمي آریا

حقوقي

با مسئوليت محدود

419

اصلي

شركت البرز شيمي رازي

حقوقي

با مسئوليت محدود

420

اصلي

شركت البرز آریا رازي

حقوقي

با مسئوليت محدود

422

اصلي

شركت بين المللي البرز تجارت رازي

حقوقي

با مسئوليت محدود

423

اصلي

شركت كيوان تجارت دارو

حقوقي

با مسئوليت محدود

424

اصلي

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار 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
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

0

0

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه

پاداش (ميليون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

ساير موارد:

توضيحات

با توجه به صورتهاي مالي سالنه شركت و زیان انباشته موجود هيچگونه سود قابل تقسيمي وجود نداشت
اختيار هرگونه خروج از شرایط اقتصادي فعلي به هيئت مدیره واگذار شد تا تصميمات لزم اخذ و جهت تصویب موضوع به مجمع عمومي مربوطه اعم از عادي یا
فوق العاده اعلم و ارائه كند .
مچمع مصوب نمود تا هيات مدیره با رعایت صرفه و صلح سهامداران پيگير رفع ایرادات مذكور در گزارش حسابرس و نيز ارائه اطلعات و مستندات مورد
درخواست تا رسيدن به نتيجه مطلوب باشد .
ایضا" مجمع مصوب نمود تا معوقات سود سهامداران حقيقي لغایت  1397/05/20پرداخت گردد
تکنه  :آقاي جهانفر نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار متذكر گردیدند كه شركتهاي همگروه و ذینفع حق شركت در راي گيري براي تائيد معاملت
مشمول ماده  129قانون تجارت را ندارند  .از آنجائي كه تعریف شركتهاي همگروه و ذینفع محل مناقشه بود مجمع این امر را منوط به ارائه دستور العمل كتبي
شفاف از بورس نمود.

