بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/08/17 :

ساعت انتشار10:30:37 :

شماره پیگیري689494 :

نام شركت :سرمایه گذاري جامي (سهامي عام)
نماد :وجامي
شناسه ملي10102685633 :

شماره ثبت11134 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده( نوبت دوم ) براي سال مالي منتهي به 1400/04/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ  1399/08/05که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-128مورخ
1399/07/22از 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  10:30روز سه شنبه مورخ  1399/08/27در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر،بالتر از پل پارک وي،خیابان
فیاضی،خیابان آقا بزرگی تا انتها،به سمت ولیعصر خیابان اکبري،بن بست یزدانی،پلک ،2موسسه فرهنگی هنري سمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
تصمیم گیري در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
توضیحات:

به اطلع کلیه سهامدارن محترم می رساند،طبق ابلغیه شماره /440/050ب 98/مورخ  98/12/26سازمان بورس و همچنین نامه شماره  104/31مورخ
 98/12/20دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا به منظور جلوگیري از شیوع بیماري کرونا شرکتها ملزم هستند صرفا با حضور حداکثر 15نفر مجمع را تشکیل دهند.
لذا با توجه به الزام حضور ارکان هیأت رییسه ،نمایندگان سازمان بورس و نماینده سهامداران عمده حقوقی  ،سایر سهامداران محترم می توانند با مشارکت و
مشاهده همزمان پخش زنده مجمع از طریق لینک  www.wwwwww.www/wwwww/wwwwسایت آپارات جلسه مجمع را همراهی نمایند .همچنین
سهامداران محترم می توانند سوالت خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک  www.wwwwwwwwwwwwww.www/wwwوارد نمایند .این لینک بر
روي سایت شرکت ایجاد شده و افراد میتوانند با ورود به آن سوالت خود را بصورت متنی ارسال نمایند .ارسال سوالت تا روز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و
بعد از آن مسدود می شود .سوالت با تکرار بال و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می شود .به علوه پاسخ همه سوالت بصورت متنی تهیه و در لینک
فوق قرار خواهد گرفت.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلع کلیه سهامدارن محترم می رساند،طبق ابلغیه شماره /440/050ب 98/مورخ  98/12/26سازمان بورس و همچنین نامه شماره  104/31مورخ
 98/12/20دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا به منظور جلوگیري از شیوع بیماري کرونا شرکتها ملزم هستند صرفا با حضور حداکثر 15نفر مجمع را تشکیل دهند.
لذا با توجه به الزام حضور ارکان هیأت رییسه ،نمایندگان سازمان بورس و نماینده سهامداران عمده حقوقی  ،سایر سهامداران محترم می توانند با مشارکت و
مشاهده همزمان پخش زنده مجمع از طریق لینک  www.wwwwww.www/wwwww/wwwwسایت آپارات جلسه مجمع را همراهی نمایند .همچنین
سهامداران محترم می توانند سوالت خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک  www.wwwwwwwwwwwwww.www/wwwوارد نمایند .این لینک بر
روي سایت شرکت ایجاد شده و افراد میتوانند با ورود به آن سوالت خود را بصورت متنی ارسال نمایند .ارسال سوالت تا روز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و
بعد از آن مسدود می شود .سوالت با تکرار بال و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می شود .به علوه پاسخ همه سوالت بصورت متنی تهیه و در لینک
فوق قرار خواهد گرفت.
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره

