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شماره پيگيري638920 :

نام شركت :صنایع پتروشيمي دهدشت (سهامي عام)
نماد :دهدشت(شدهدشت)
شناسه ملي10680070150 :

شماره ثبت10757 :

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  09:00روز شنبه مورخ  1399/03/24در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر ابتداي خیابان کریم خان زند پلک  38سالن
آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 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 حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

توضيحات:

-بررسی و تصویب معاملت مشمول ماده 129قانون تجارت- .سایر مواردي که به موجب قانون تجارت در صلحیت مجمع عمومی عادي سالیانه می باشد.

لزم به توضیح می باشد باتوجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال سرایت آن به دیگران ،تلش خواهد شد این مراسم با رعایت تمام اصول بهداشتی و با
اولویت حفظ سلمتی سهامداران ،ناظرین و همکاران محترم برگزار گردد .به منظور رعایت و اجراي پروتکل بهداشتی ابلغی ستاد مبارزه با ویروس کرونا
ظرفیت سالن  15نفر می باشد لذا جهت اطلع کلیه سهامداران محترم از کم و کیف مراسم ،پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادي از طریق پیوند زیر در
دسترس می باشد.
اینستاگرام :شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت d.d.d.d.d
وب سایتddd-dd.dd :
سهامداران و نمایندگان محترم که بصورت حضوري در مجمع حاضر خواهند شد ضروریست تمام اصول بهداشتی را براي حفظ سلمتی خود و دیگر شرکت
کنندگان رعایت نمایند .حداقل نکات بهداشتی که رعایت آن ها الزامی است به شرح ذیل می باشد:
 -1خودداري از دست دادن و روبوسی
 -2همراه داشتن خودکار شخصی
 -3همراه داشتن ماسک و دستکش
 -4حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع
لطفا درصورتی که احدي از نمایندگان یا سهامداران علئم سرماخوردگی یا شیبه آنفلنزا دارند از حضور در این مجمع خود داري و نماینده یا وکیل را
جایگزین نمایند.
همچنین لزم به ذکر است که به همین دلیل از ارائه پکیج پذیرایی رایج در مجامع خود داري شده است.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران وکلء یا نمایندگان قانونی محترم آنان می توانند به منظور اخذ برگ حضور درجلسه از ساعت  8:30صبح مورخ  1399/03/24با در دست
داشتن اصل کارت شناسایی معتبر به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
دعوت كننده از مجمع :هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت(
سهامی عام)

