بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/11/25 :

شماره پیگیري721875 :

ساعت انتشار18:26:11 :

نام شركت :فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام (سهامي عام)
نماد :قجام
شناسه ملي10380025768 :

شماره ثبت10243 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده( نوبت دوم ) براي سال مالي منتهي به 1400/03/31
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ  1399/11/18که 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 سه شنبه مورخ  1399/12/05در استان خراسان رضوي شهر
تربت جام به آدرس کیلومتر  12جاده تایباد ،روبروي پلیس را ه  -کارخانه قند جام  -برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

هرگونه اقدامات و تصمیماتی که در صلحیت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده باشد .
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

آگهی نحوه ي برگزاري مجمع عمومی به طور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت فرآورده هاي غذایی و قند تربت جام(سهامی عام )
به شماره ثبت  1303شناسه ملی 10380025768

پیرو آگهی منتشره روز سه شنبه مورخ  21/11/99در روزنامه اطلعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم )،
مجمع مذکور در روز سه شنبه مورخ  05/12/99ساعت  15برگزار خواهد شد .با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره  31/104مورخ
 20/12/1398ستاد ملی مبارزه با بیماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور و محدودیت حضور بیش از  15سهامدار حقیقی و یا حقوقی
در مجامع عمومی شرکت ها از سهامداران محترم حقیقی و خرد خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلین از برنامه اینستاگرام به آدرس
 jjjjjjjjjاقدام نموده و مسئولین ذیربط را در برگزاري مناسب مجمع یاري رسانند.
ضمنا به سهامداران و نمایندگان محترمی که می خواهند بصورت حضوري در مجمع حاضر شوند اعلم می گردد که به منظور حفظ سلمتی خود و دیگر
شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لزم الجرا خواهد بود.
 -1خودداري از دست دادن و روبوسی
 -2همراه داشتن خودکار و گزیده اطلعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
 -3همراه داشتن ماسک و دستکش
 -4حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع
 -5ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علئم سرما خوردگی و یا شبیه آنفولنزا توسط برگزار کنندگان
 -6ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلمتی سهامداران و نمایندگان

شرکت فرآورده هاي غذایی و قند تربت جام
مدیر عامل  jجعفري
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره شرکت فرآورده هاي غذایی و قند تربت
جام (سهامی عام)

