بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری709237 :

شركت :لوازم خانگي پارس
كد صنعت293001 :

نماد :لخانه

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/10/01در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 11:00روزیکشنبه مورخ  1399/10/14در محل خيابان طالقاني بين خيابان ایرانشهر و خيابان شهيد موسوي شماره  181برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

شركت سرمایه گذاري تامين اجتماعي

1493

%0

شركت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

1567

%0

شركت كارخانجات پارس الکتریک

126493

% 0.03

شركت صنایع غذایي دامون زاگرس بروجرد

152398

% 0.03

شركت سرمایه گذاري صنایع عمومي تامين

426259565

% 95.13

جمع:

426541516

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم ایرج محمدزاده به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم كوروش نجفي پاشاكي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدحسين نعمت الهي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سجاد باشي فومني به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 95.19

شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي
سرمایه گذاري تأمين
اجتماعي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

موظف/غير مدرك

سمت

موظف

عضو حقوقي

تحصيلي

10101044869

اصلي

سجاد باشي فومني  2660429855عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت
بازرگاني

كارخانجات پارس الکتریک 10100367182

اصلي

حسين رحماني نيا  4591082970نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس
مدیریت اجرایي

سرمایه گذاري نفت و گاز و 10420205695
پتروشيمي تامين

اصلي

 5939279831عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري مدیریت
اجرایي گرایش
كسب وكار

10102585130

اصلي

غير موظف

فوق ليسانس
مدیریت
اطلعات

صنایع غذایي دامون زاگرس 10101849558
بروجرد

اصلي

 4070507612عضو هيئت مدیره غير موظف

ليسانس زبان
انگليسي

سرمایه گذاري صنایع
عمومي تامين

غلمعباس آجرلو

پرویز نصيري قرچي 0071442219

مریم آرامش

رئيس هيئت
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حسين رحماني نيا

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس مدیریت اجرایي

كد ملي
4591082970

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

27500000

34375000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:

حسب دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي  ،منجمله اعضاي غير موظف هيات مدیره در قبال سمت عضویت در كميته حسابرسي  ،به شرط تشکيل و حضور حداقل
یک جلسه در ماه  ،معادل  27500000ریال (به طور ناخالص) براي سال مالي منتهي به  1399/12/30تعيين گردید.

