بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/10/04 :

شماره پیگیري705649 :

ساعت انتشار08:29:51 :

نام شركت :مهركام پارس (سهامي عام)
نماد :خمهر
شناسه ملي10101267070 :

شماره ثبت10377 :

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-180مورخ 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 دوشنبه مورخ  1399/10/15در
استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش شرکت مهرکام پارس به نشانی کیلومتر  11جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
توضیحات:
• استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
• اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت
• اصلح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت
• سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام در صبح همان روز جهت دریافت کارت ورود به جلسه
به امور سهام این شرکت واقع در محل شرکت مهرکام پارس مراجعه نمایند.
بدیهی است حضور در جلسه مجمع منوط به ارائه برگ ورود به جلسه می باشد.
با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی این مراسم به صورت پخش زنده از طریق سایت آپارات به آدرس زیر در
دسترس خواهد بود .
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همچنین سهامداران محترم شرکت می توانند سوالت و ابهامات خود در خصوص مفاد دستور جلسه مجمع مزبور را از طریق ارسال پیامک به شماره
 09129378352به اطلع هیات رئیسه مجمع برسانند.
از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند شد در خواست می گردد تمامی اصول لزم برای حفظ سلمتی خود و
دیگر شرکت کنند گان را رعایت کنند.
دعوت كننده از مجمع :هیات مدیره شرکت مهرکام پارس (سهامی عام )

