بسمه تعالي
تاریخ انتشار1400/01/17 :

شماره پیگیري734287 :

ساعت انتشار12:19:33 :

نام شركت :پارس خودرو
نماد :خپارس
شماره ثبت10295 :

شناسه ملي10100599444 :

موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1400/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-245مورخ 1399/12/27از 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 یکشنبه مورخ  1400/01/29در
استان تهران شهر تهران به آدرس سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر  9جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم
رسانند
ب -دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
توضیحات:
اصلح ماده ( )5اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام
تصویب سایر مواردی که در صلحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
نظر به ضرورت و مدنظر قرار دادن موارد احتمالی در شرایط فعلی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره  104/31مورخ 1398/12/20
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره /440/050ب98/مورخ 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار که مقرر نموده تا اطلع
ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور  15سهامدار تشکیل شود ،امکان پذیر می باشد از سهامداران محترم
خواهشمنداست نسبت به مشاهده آنلین برگزاری مجمع و ارسال سوالت خود از طریق پایگاه اینترنتی شرکت پارس خودرو به آدرس
 www.wwwwwwwwww.wwاقدام فرمایند .لزم به ذکر است سهامداران محترم حقیقی جهت مشاهده آنلین از کد بورسی به عنوان نام کاربری و شماره
شناسنامه به عنوان رمز ورود و سهامداران محترم حقوقی از شماره ثبت شرکت به عنوان رمز ورود استفاده نمایند .
دعوت كننده از مجمع :هیات مدیره شرکت پارس خودرو ( سهامی عام )

