بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/12/03 :

ساعت انتشار14:40:12 :

شماره پيگيري723846 :

نام شركت :عمران و سازندگي استان قزوین (سهامي عام)
نماد :ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزو
شناسه ملي10861480172 :

شماره ثبت10582 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه( نوبت دوم ) براي سال مالي منتهي به 1399/06/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ  1399/10/30که به حد نصاب نرسید 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  15:00روز پنج شنبه مورخ  1399/12/14در استان قزوین شهر قزوین به
آدرس خیابان نادري شمالی  ،نرسیده به میدان میرعماد  ،ابتداي خیابان رسالت ،کوچه یاسین  ،جنب خانه تاریخی داعی  ،سالن مهندس بهشتی برگزار
میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
سایر موارد
توضيحات:

قابل طرح در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادي سالیانه
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره  104/31مورخ  1398/12/20ستاد مبارزه با بیماري کرونا و ابلغیه شماره /440/050
ب 98/مورخ  1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر این که « تا اطلع ثانوي برگزاري مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با
حضور پانزده نفر سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود  ،امکان پذیر می باشد » .لذا با عنایت به دستور جلسه مجمع مذکور ،از سهامداران محترم تقاضا
می گردد به منظور حفظ سلمتی و رعایت نکات بهداشتی ،مجمع شرکت را از طریق پیام رسان اینستاگرام  ،صفحه  QQQQQQQQبه طور همزمان پیگیري
نمایند .سهامداران گرامی ،وکل یا نمایندگان محترم قانونی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور می باشند می بایست جهت دریافت برگ راي و
ورود به جلسه با دردست داشتن کارت ملی ،وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر در روز مجمع به محل برگزاري مجمع مراجعه نمایند.
سایت شرکت QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQ:
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
( سهامی عام )

