بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/12/14 :

شماره پیگیري727451 :

ساعت انتشار16:27:43 :

نام شركت :آهنگري تراكتور سازي ایران
نماد :خاهن
شناسه ملي10860114150 :

شماره ثبت10256 :

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-231مورخ 1399/12/13از 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  11:00روز پنج شنبه مورخ 1399/12/28
در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران -سعادت آباد -میدان بهرود-خیابان -33شماره -21هتل اسپیناس پالس برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
بدینوسیله از کلیه سهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به  30/12/1399شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران(سهامی عام) که در ساعت 11روز پنجشنبه مورخ  28/12/1399و
در آدرس تهران سعادت آباد میدان بهرود خیابان  33شماره  21هتل اسپیناس پالس تشکیل می شود  ،اصالتا و یا وکالتا با دردست داشتن اصـل گواهینامه
نقل و انتقال سهام ومدارک شناسائی معتبر و ارائه اصل وکالتنامه یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران محترم ،حضور بهم رسانند.
ضمنا با عنایت به ابلغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری مجمع با حداکثر  15نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی و با رعایت
پروتکل های بهداشتی تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می گردد .و باتوجه به برگزاری مجامع با حضور حداقلی سهامداران و به منظور
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا به سهامداران محترم توصیه می گردد با مشاهده همزمان این مجمع از طریق آدرس انستاگرام  iiiiiiiiiهیات مدیره
را در برگزاری مناسب مجمع یاری نمایند
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران

