بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری562030 :

شركت :كارخانجات كاشي و سراميک حافظ
كد صنعت499313 :

نماد :كحافظ

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 سالیانه صاحبان سهام شركت براساس اطلعیه منتشره در تاریخ 1398/05/02در خصوص اعلم تنفس مجمع عمومي عادي
سالیانه راسس ساعت 10روزیکشنبه مورخ  1398/05/13در محل شركت كارخانجات كاشي و سرامیک حافظ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم
گیري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثیرالنتشار
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

0

%0

سایر سهامداران

1

%0

شركت آریاشاتل

1000

%0

شركت آریا شبکه آفاق

61045

% 0.03

شركت مهندسي تدبیر پرداز دلسا

91594

% 0.05

گروه فناوري ارتباطات و اطلعات شاتل(شركت آریا رسانه تدبیر)

287033

% 0.16

171782662

% 95.43

شركت سرمایه گستر آریا
جمع:

172223335

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگیري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم علي دوائي به عنوان رییس مجمع
آقاي/خانم علي اكبر تسویه چي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم احسان محبي رسا به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم زینت حیدري به عنوان منشي مجمع

% 95.68

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هیئت 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

علي دوائي

0071716191

سمت

موظف/غير مدرك
موظف

رئیس هیئت
مدیره

غیر موظف

شركت سرمایه گستر آریا

302377

اصلي

گروه فناوري ارتباطات و
اطلعات شاتل(شركت آریا
رسانه تدبیر)

213472

اصلي

شركت آریا شبکه آفاق

359460

اصلي

شركت تدبیر پرداز دلسا

162095

اصلي

حمید میرطاووسي
مهیاري

شركت آریا شاتل

188992

اصلي

علي اكبر تسویه چي  0491754272عضو هیئت مدیره غیر موظف

احسان محبي رسا  0013735985عضو هیئت مدیره غیر موظف

امیرمصطفي اعرابي 0067851142
پور

مدیر عامل

موظف

 0082207607نایب رئیس هیئت غیر موظف
مدیره

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
امیرمصطفي اعرابي پور

كد ملي
0067851142

مدرك تحصيلي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

تحصيلي
فوق لیسانس
لیسانس

فوق لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

()114,475

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()576,214
0

تعدیلت سنواتي

()576,214

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

0

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

()576,214

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()690,689

سود قابل تخصیص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()690,689

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()690,689

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

()636

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

180,000

سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت 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 سرمایه گستر آریا

حقوقي

سهامي خاص

302377

اصلي

گروه فناوري ارتباطات و اطلعات شاتل(شركت آریا
رسانه تدبیر)
شركت آریا شبکه آفاق

حقوقي

سهامي خاص

213472

اصلي

حقوقي

با مسئولیت محدود

359460

اصلي

شركت تدبیر پرداز دلسا

حقوقي

سهامي خاص

162095

اصلي

شركت آریا شاتل

حقوقي

با مسئولیت محدود

188992

اصلي

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي شاهدان 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 (میلیون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

توضيحات

