بسمه تعالي
تاريخ انتشار1399/04/04 :

ساعت انتشار15:12:47 :

شماره پيگيري645561 :

نام شركت :صنايع ماشينهاي اداري ايران (سهامي عام)
نماد :ماديرا(ماديران)
شناسه ملي10101086742 :

شماره ثبت11573 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
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  09:00روز یکشنبه مورخ  1399/04/08در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ،بالتر از میدان ونک ،خیابان خدامی ،تقاطع خیابان
آفتاب ،پلک  ،3ساختمان شرکت صنایع ماشینهاي اداري ایران ،طبقه منفی  1برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضيحات:

سایر مواردي که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلحیت مجمع عمومی عادي باشد.
ج-نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :

مزید استحضار با عنایت به ابلغیه شماره  31/104مورخ  1398/12/20ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا و ابلغیه شماره /440/050ب 98/مورخ 1398/12/26
سازمان بورس و اوراق بهادار  ،در راستاي رعایت بهداشت و حفظ سلمت سهامداران محترم  ،تا اطلع ثانوي برگزاري مجامع عمومی شرکت ها صرفا با
حضور حداکثر  15سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده براي برگزاري مجمع ،امکان طرح سوالت سهامداران از طریق
شماره  09021836452فراهم و امکان حضور مجازي سهامداران از طریق پیوند هاي  hhhhh://hhh.hhhhhh.hhh/hhhhhhhhhhhhh/hhhhو
 /hhhhh://hhhhhh.hhhhhh1.hh/h/hhhhhhhhو  /hhhhh://hhh.hhhhhhhhh.hhh/hhhhhhh.hhمهیا می باشد
همچنین به اطلع می رساند به منظور حفظ سلمتی سهامداران و رعایت پرتکل هاي بهداشتی ،از انجام پذیرایی مرسوم در مجمع و ارائه هر گونه بسته
تبلیغاتی خودداري خواهد شد.
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره شرکت صنایع ماشینهاي اداري ایران(
سهامی عام)

