بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/10/09 :

شماره پیگیري707۵21 :

ساعت انتشار09:0۵:33 :

نام شركت :زر ماكارون (سهامي عام)
نماد :غزر
شماره ثبت:

شناسه ملي10100047773 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-178مورخ 1399/10/02از 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  10:00روز شنبه مورخ  1399/10/20در
استان البرز شهر ساوجبلغ به آدرس جاده قدیم کرج  -قزوین  ،شهر چهار باغ  2کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه  ،خیابان صنعت  ، ۵سالن اجتماعات
شرکت صنعتی زرماکارون برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

خاطر نشان می سازد از آنجاییکه ابلغیه شماره  31/104مورخ  20/12/1398دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلغیه شماره /0/440 ۵0ب 98/مورخ
 26/12/1398سازمان بورس واوراق بهادار اعلم می دارد که «تا اطلع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور 1۵
نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی برگزار گردد ،امکان پذیر می باشد» ،بر این اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم ،امکان مشاهده آنلین
و همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت زرماکارون به نشانی ،hhhh://hhhh.hhhhhhhhhh.hhh :نیز مقدور می باشد .حسب
ابلغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس واوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ،خواهشمند است؛
سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلی قانونی آنها که خواهان حضور فیزیکی در مجمع می باشند صرفا دو روزکاری قبل از شروع جلسه از طریق امور
سهام این شرکت به شماره  021-87700400داخلی  ۵146نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه اقدام نمایند،لزم به ذکر است جهت مراجعه حضوری ارائه
کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت ،الزامی می باشد.
دعوت كننده از مجمع:

هیات مدیره

