بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری713416 :

شركت :روزدارو
كد صنعت432314 :

نماد :دروز

موضوع :خلصه تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 11:25:37 1399/10/16در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت
 16:00روز شنبه مورخ  1399/10/27در محل کيلومتر  17جاده مخصوص  -خيابان دارو پخش -خيابان اردیبهشت یکم  -خيابان اردیبهشت سوم پ  1برگزار گردید و در
خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب -دستور جلسه:
تغيير موضوع فعاليت
سایر موارد

ج -حاضرين در جلسه عمومی:
تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران
بيش از دو و کمتر از پنج درصد

64260356

% 9.18

بيش از پنج درصد

486932287

% 69.58

جمع:

551192643

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأیگيری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضای هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم کامبيز ببربيان به عنوان ریيس مجمع
آقای/خانم پژمان چيت سازها به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود پهناور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دلرام صابری به عنوان منشی مجمع
ر -تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده  ،موضوع فعاليت شرکت از
داروسازی
به
داروسازی
تغيير یافت.

% 78.76

توضيحات:
اصلح موضوع فعاليت شرکت به:
 .1ایجاد واحدهای توليدی صنعتی و تحقيقاتی فرآورده های داروئی ،بهداشتی ،غذائی ،آرایشی ،شيميائی و صنایع جانبی ،مکمل های تغذیه ای ،فرآورده
های گياهی ،طبيعی و سنتی ،غذاهای ویژه.
 .2مطالعه ،بررسی و تحقيق در مورد صنعت دارو و ایجاد مراکز تحقيقاتی و توسعه در مورد صنایع مذکور در بند یک( فوق).
 .3سرمایه گذاری بمنظور ایجاد طرح ها و خرید سهام شرکت ها و کارخانجات.
 .4واردات و صادرات وسایل و مواد اوليه و ساخته شده داروئی ،غذایی ،آرایشی ،بهداشتی ،مواد شيميائی ،لوازم جراحی و آزمایشگاهی،مکمل های تغذیه ای،
فرآورده های گياهی ،طبيعی و سنتی ،غذاهای ویژه.
 .5نمایندگی کارخانجات توليدی و واحدهای بازرگانی داخلی و خارجی و فعاليت های مربوط به آنها.
 .6پخش و فروش توليدات ،واردات فرآورده های داروئی ،غذایی ،آرایشی ،شيميائی و لوازم پزشکی ،مکمل های تغذیه ای ،فرآورده های گياهی ،طبيعی و
سنتی ،غذاهای ویژه و بطور کلی هر گونه اقدام و فعاليت در این زمينه در هر نقطه از کشور.
 .7ایجاد واحدهای کشت گياهی.
 .8مبادرت به کليه عمليات مجازی که بطور مستقيم یا غير مستقيم برای تحقق هدف های شرکت لزم باشد.
 .9واردات و توليدات مکمل های غذایی ،داروئی ،گياهی ،سنتی ،ورزشی و فرآورده های طبيعی و توليد اقلم آرایشی بهداشتی ،مکمل های تغذیه ای،
فرآورده های گياهی ،طبيعی و غذاهای ویژه.
تغيير یافت و بدین ترتيب ماده  2اساسنامه شرکت اصلح گردید.

