آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت حفاري شمال (سهامي عام ) به شماره ثبت  532941و شناسه ملي51515291141
براي سال مالي منتهي به  92اسفند5421

به اطالع كليه سهامداران محترم شركت حفاري شمال(سهامي عام)مي رساند،تاریخ برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط
به سال مالي منتهي به  ، 5421/59/92ساعت  2صبح روز یكشنبه مورخ  5421/13/45در محل سالن همایش هتل المپيک واقع در
تهران،جنب درب غربي استادیوم آزادي برگزار مي گردد:

دستور جلسه :
 -5استماع گزارش هياات مادیره ،حساابرس مسات ل و باازرس قاانوني شاركت در لكاو

عملكارد ساال ماالي منتهاي باه

.5421/59/92
 -9بررسي و تكویب ترازنامه و صورت عملكرد سال مالي منتهي به .5421/59/92
 -4اتخاذ تكميم نسبت به ت سيم سود شركت.
 -3انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي  5421و تعيين حق الزحمه ایشان.
 -1تعيين روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت.
-1تعيين پاداش اعضاي هيات مدیره شركت.
 -1سایر مواردي كه تكميم گيري در مورد آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
وفق ماده  22الیحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت ،هر صاحب سهمي كه مایل به حضور در مجمع عمومي باشد باید با ارائاه ورقاه
سهم یا تكدیق موقت سهم متعلق به لود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نمایند .این شركت به منظور رفاه حاال
سهامداران محترم از طریق پيامک اقدام به صدور ورقه حضور لواهد نمود .لذا از كليه سهامداران ح ي ي كه قكد حضاور در جلساه
مذكور را دارناد ت ااضا مي شود نام و نام لاانوادگي به هماراه شمااره شناسناماه لود را از تااریخ پنجشنبه  5421/13/91لغاایت
شنبه 5421/13/41به شماره تلفن  411113433پيامک نموده و با در دست داشتن كارت شناسایي معتبر در روز برگازاري جلساه در
محل حضور یابند .سهامداران ح وقي و یا وكال و نمایندگان قانوني آنان مي توانند جهت شركت در جلسه با دردسات داشاتن بار
سهام و كارت شناسایي معتبر یک ساعت قبل از تشكيل جلسه در محل مذكور حضور بهم رسانند
هيات مديره شركت حفاري شمال (سهامي عام )

