بسمه تعالي
تاریخ انتشار1399/11/21 :

ساعت انتشار14:39:00 :

شماره پيگيري712384 :

نام شركت :سرمایه گذاري ارس صبا (سهامي عام)
نماد :وارس
شناسه ملي10101875807 :

شماره ثبت11144 :

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  15:00روز چهار شنبه مورخ  1399/12/06در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران  ،شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردین ،بلوار
شریفی ،خیابان توحید  ، 3پلک  ،3طیقه منفی  1برگزار 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 پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلع کلیه سهامداران محترم می رساند طبق ابلغیه شماره /050/440ب 1398/مورخ  26/12/1398سازمان بورس و همچنین نامه شماره  31/104مورخ
 20/12/1398دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماري کرونا به منظور جلوگیري از شیوع بیماري کرونا شرکت ها ملزم هستند صرفا با حضور حداکثر  15نفر
مجمع را تشکیل دهند .لذا با توجه به الزام حضور ارکان هیات رئیسه ،نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی ،از سهامداران
محترم درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلمتی خود از طریق لینک مندرج در سایت شرکت به نشانی
 hhhhh://hhh.hhhhhh.hhh/hhhhhhhhhhhh/hhhhبه صورت آنلین هیئت مدیره را در برگزاري مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند .لزم
به ذکر است سهامداران محترمی که مایل به حضور درجلسه مجمع باشند باید با ارائه کارت ملی قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در این آگهی
مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
دعوت كننده از مجمع :هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري ارس صبا

