بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری536919 :

شركت :صنايع لستيکی سهند
كد صنعت251901 :

نماد :پسهند

موضوع :خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 09:32:52 1398/02/14در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس
ساعت  17:00روز سه شنبه مورخ  1398/02/24در محل هتل هما واقع در تهران خيابان وليعصر(عج) خيابان شهيد خدامی شماره ( 51سالن مروارید) برگزار گردید و در
خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب -دستور جلسه:
تغيير موضوع فعاليت
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:
اسامی سهامداران
هامون کيش

تعداد سهام
1000

درصد
%0

سایر سهامداران

3893349

% 1.11

سرمایه گذاری پتروشيمی

26385250

% 7.54

سرمایه گذاری توسعه صنعت شيميایی

44366250

% 12.68

گسترش تجارت هامون

63678428

% 18.19

کربن ایران

141807060

% 40.52

جمع:

280131337

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محمدعلی ترحمی اميری به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم ایمان فروزان مهر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سليمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود رحمانی به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

% 80.04

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده  ،موضوع فعاليت شرکت از
موضوعات اصلی :ساخت و توليد تسمه نقاله های صنعتی  ،کفپوشهای لستيک  ،چسب  ،انواع قطعات و محصولت لستيکی  ،رابر نمودن سطوح فلزی ،
اعم از مخازن و غلطک و توليد انواع تسمه نقاله سيمی و انواع ورق های لستيکی  ،واردات انواع مصنوعات لستيکی  ،فروش و صادرات آنها .موضوعات
فرعی :واردات انواع مواد اوليه شيميایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لستيکی و سيمی  ،خرید و فروش مواد اوليه لستيکی  ،تأسيس کارخانجات به منظور
ساخت مواد لستيکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور  ،وارد کردن ماشين آلت و ابزار ادوات و دانش فنی و
مواد اوليه و لوازم بسته بندی مورد نياز شرکت  ،شرکت در تشکيل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حين تأسيس و چه
در شرکتهای موجود  ،خرید و فروش سهام شرکتها
به
موضوعات اصلی :ساخت و توليد تسمه نقاله های صنعتی  ،کفپوشهای لستيک  ،چسب  ،انواع قطعات و محصولت لستيکی  ،رابر نمودن سطوح فلزی ،
اعم از مخازن و غلطک و توليد انواع تسمه نقاله سيمی و انواع ورق های لستيکی  ،واردات انواع مصنوعات لستيکی  ،فروش و صادرات آنها .موضوعات
فرعی :واردات انواع مواد اوليه شيميایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لستيکی و سيمی  ،خرید و فروش مواد اوليه لستيکی  ،تأسيس کارخانجات به منظور
ساخت مواد لستيکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور  ،وارد کردن ماشين آلت و ابزار ادوات و دانش فنی و
مواد اوليه و لوازم بسته بندی مورد نياز شرکت  ،شرکت در تشکيل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حين تأسيس و چه
در شرکتهای موجود  ،خرید و فروش سهام شرکتها  ،ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لستيکی و
صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضيان پس از کسب مجوزهای لزم از مراجع ذیربط قانونی.
تغيير یافت.
توضيحات:

