بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری497045 :

شركت :لوازم خانگی پارس
كد صنعت293052 :

نماد :لخانه

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 18:37:47 1397/09/05در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس
ساعت  10:00روز یکشنبه مورخ  1397/09/11در محل دفتر مرکـزي شرکت واقع در خيابان آیـت اله طالـقانی  ,بـين فرصـت و ایـرانشهر شـماره  181برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب -دستور جلسه:
تصميم گيري در خصوص شموليت مفاد ماده  141قانون تجارت
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:
اسامی سهامداران
سایر سهامداران
شرکت سرمایه گذاري تامين اجتماعی
جمع:

تعداد سهام

درصد

525258

% 0.18

293415497

% 97.81

293940755

% 97.98

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم پرویز نصيري به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم ولی اله حاجی پور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي محمدي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم حسين رحمانی نيا به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تصميم گيری در خصوص شموليت مفاد ماده  141قانون تجارت:
مجمع پس از تلوت آیاتی از کلم ال مجيد با قرائت دستور جلسه آغاز گردید ابتدا هيات مدیره با اشاره به عملکرد رو به رشد  6ماهه اول اقدامات و
راهکارهاي اجرایی و در دست اقدام خود را در جهت برون رفت از شمول ماده  141قانون تجارت مطرح نمود
سپس تصميمات زیر با اکثریت آراء اتخاذ گردید
بقاء شرکت مورد تصویب قرار گرفت .
مجمع به هيئت مدیره اختيار داد که طی سه ماه آینده با رعایت صرفه و صلح و قوانين و مقررات بورس و اوراق بهادار اقدامات لزم را براي خروج از ماده
 141قانون تجارت بعمل آورد.

توضيحات:
سایر موارد در چارچوب مجمع

