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موضوع :آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/09/30
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  14:00روز سه شنبه مورخ  1400/01/31در استان تهران شهر تهران به آدرس واقع در تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت،
خیابان شهید سلطانی ،پلک ،84دفتر مرکزي شرکت سرمایه گذاري ملت برگزار میگردد حضور بهم رسانند
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضيحات:

-1بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملت مشمول ماده  129اصلحیه قانون تجارت
-2تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 -3سایر مواردي که در صلحیت مجمع عمومی عادي سالیانه باشد .

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره  31/104مورخ  20/12/1398ستاد مبارزه با بیماري کرونا و ابلغیه شماره
/050/440ب 98/مورخ  26/12/1398سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر این که «تا اطلع ثانوي برگزاري مجامع عمومی شرکت ها صرفا در شرایطی که
حداکثر با حضور پانزده نفر سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود ،امکان پذیر می باشد »لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست
می گردد با مشاهده همزمان و پخش زنده جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی  www.wwwwwwwwww.www :و عدم حضور فیزیکی ،هیأت
مدیره را در برگزاري مجمع در زمان مقرر یاري فرمایند .لزم به ذکر است در اجراي مفاد ماده  99قانون تجارت ،سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی
آنان می توانند در ساعات اداري روزهاي یکشنبه و دوشنبه مورخ  29/01/1400و  30/01/1400جهت دریافت برگ ورود به جلسه ،با ارائه کارت شناسایی،
وکالتنامه و یا معرفی نامه معتبر به محل دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،خیابان سلطانی(سایه) پلک  84زنگ سوم
امور سهام مراجعه نمایند .همچنین سهامداران محترم می توانند سوالت خود را با شماره تلفن  26217640مطرح نمایند.
دعوت كننده از مجمع :هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري ملت (سهامی عام
)

