بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/04/10 :

شماره پيگيري648814 :

ساعت انتشار17:41:55 :

نام شركت :اقتصادي و خودكفائي آزادگان (سهامي عام)
نماد :خودكفا
شناسه ملي10100353165 :

شماره ثبت11300 :

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  10:00روز چهار شنبه مورخ  1399/04/25در استان تهران شهر تهران به آدرس مجتمع شهید باهنر واقع در تهران ،میدان قدس ،خیابان
شهید باهنر ،روبروي کلنتري ،133خیایبان فیضیه برگزار 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 اخذ تصمیم در مورد آنها در صلحیت مجمع عمومی عادي سالیانه باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلي قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و با مستندات مؤید نمایندگان و وکالت ،به منظور
اخذ برگ ورود به جلسه از بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ  23تیر ماه  1399به امور سهام شرکت به نشانی تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی
ساختمان سپهر ساعی شماره  407مراجعه نمایند.
لزم به ذکر است پیرو نامه شماره /050/440پ 98/مورخ  98/12/26مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهرهگیري از
امکانات سایت و سایر روشهاي الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی ،امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه به صورت
زنده از طریق صفحه رسمی گروه صنعتی مینو در آپارات به نشانی  ))hhhhh://hhh.hhhhhh.hhh/hhhhhhhhhh/hhhhفراهم شده است ضمنا
از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضاي مجازي برگزاري این مجمع را دنبال میکنند کمال تشکر را داریم.
دعوت كننده از مجمع :هیات مدیره شرکت اقتصادي و خودکفایی آزادگان

