بسمه تعالي
تاريخ انتشار1399/12/06 :

ساعت انتشار12:56:42 :

شماره پيگيري725415 :

نام شركت :سرمايه گذاري پرديس
نماد :پرديس
شناسه ملي10100271449 :

شماره ثبت10289 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/09/30
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  14:00روز دوشنبه مورخ  1399/12/18در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملصدرا ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،ضلع شمال
غربی میدان شیخبهایی ،درب شرقی دانشگاهالزهرا ،مرکز همایشهاي بینالمللی دانشگاهالزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1399/09/30
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:
احتراما به استحضار میرساند با توجه به شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره  31/104مورخ  20/12/1398ستاد مبارزه با بیماري کرونا و ابلغیه شماره
/050/440ب 98/مورخ  26/12/1398سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلع ثانوي برگزاري مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که
حداکثر با حضور پانزده نفر سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود ،امکان پذیر میباشد ،لذا لینک برگزاري جلسه مجمع مذکور بدین شرح میباشد:
hhhhh://hhh.hhhhhh.hhh/hhhhhhhhhhhhhhhh/hhhh
ضمنا به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیري از شیوع بیماري کرونا از توزیع صورتهاي مالی ،گزارش فعالیت هیأتمدیره ،بستههاي تبلیغاتی و
پذیرایی رایج در مجامع خودداري میشود .لذا از سهامداران محترم درخواست می شود اطلعات مورد نیاز را از سامانه کدال به نشانی hhh.hhhhh.hh
دریافت نمایند.
شایان ذکر میباشد شماره تماس  09357491054براي ارسال پیام و طرح سوالت سهامداران محترم در زمان برگزاري مجمع در نظر گرفته شده است.
ج-نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور میباشند میبایست جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در
دست داشتن برگ سهم و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی تا پایان وقت اداري روز  16اسفندماه  1399به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران:
خیابان گاندي جنوبی -نبش خیابان  -23پلک  -73طبقه  6مراجعه نمایند.
دعوت كننده از مجمع :هیأتمدیره شرکت سرمایهگذاري پردیس

