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موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
از کلیه سهامداران  ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این
شرکت که در ساعت  11:00روز پنج شنبه مورخ  1400/04/31در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه جلل آل احمد  -نبش خیابان شهر آرا ،
ساختمان گلزار  ،طبقه پنجم شماره  500برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

توضيحات:

بدینوسیله از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت که در ساعت  11صبح پنجشنبه  31/04/1400در محل انجمن
صنایع لبنی ایران به نشانی تهران – بزرگراه جلل آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار – طبقه پنجم شماره  500برگزار می گردد دعوت می نماید
 .از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به جلسه  ،بین ساعت  15 - 11روز سه شنبه  29/04/1400به
محل قانونی شرکت خیابان شهید مفتح شمالی خیابان دوم  ،پلک  26مراجعه نمایند ضمنا– بدلیل شیوع ویروس کرونا جلسه طبق ابلغیه ستاد مبارزه با
بیماري کرونا و مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از  15نفر سهامدار در مجامع عمومی شرکت از سهامداران حقیقی خرد
خواهشمندیم به جهت جلوگیري از شیوع بیماري کرونا و رعایت پروتکل هاي بهداشتی نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلین جلسه از طریق پیوند
–– ––––://––––––.اقدام نموده و ما را در برگزاري مجمع یاري رسانند .
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت که در ساعت  11صبح پنجشنبه  31/04/1400در محل انجمن
صنایع لبنی ایران به نشانی تهران – بزرگراه جلل آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار – طبقه پنجم شماره  500برگزار می گردد دعوت می نماید
 .از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به جلسه  ،بین ساعت  15 - 11روز سه شنبه  29/04/1400به
محل قانونی شرکت خیابان شهید مفتح شمالی خیابان دوم  ،پلک  26مراجعه نمایند ضمنا– بدلیل شیوع ویروس کرونا جلسه طبق ابلغیه ستاد مبارزه با
بیماري کرونا و مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از  15نفر سهامدار در مجامع عمومی شرکت از سهامداران حقیقی خرد
خواهشمندیم به جهت جلوگیري از شیوع بیماري کرونا و رعایت پروتکل هاي بهداشتی نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلین جلسه از طریق پیوند
–––––– ––––://––––––––––––.–––/اقدام نموده و ما را در برگزاري مجمع یاري رسانند .
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره

