آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شركت حفاری شمال (سهامي عام ) به شماره ثبت  149235و شناسه ملي10101920830
برای سال مالي منتهي به  30اسفند1399
بدینوسیله به اطالع كلیه سهامداران محترم شركت حفاري شمال(سهامي عام)مي رساند،تاریخ برگزاري جلسه مجمع عمومي
عادي بطور فوق العاده مربوط به سال مالي منتهي به  ، 1399/12/30ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  1400/08/06در محل شركت
به نشاني تهران،خیابان ولیعصر،باالتر از تقاطع شهید بهشتي،نبش خیابان دل افروز ،پالک  2127تشکیل مي گردد.
با عنایت به شیوع بیماري كرونا و در راستاي اجراي ابالغیه ستاد مبارزه با بیماري كرونا مبني بر استفاده از سیستم هاي ارتباطي
براي سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروري در شرایط حساس كنوني ناشي از ویروس كرونا و ممنوعیت تجمع بیش از
 15نفر ،مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت مفاد ماده  184قانون تجارت برگزار خواهد شد .بنابراین به منظور رعایت
پروتکل هاي بهداشتي ستاد مورد نظر و حفظ سالمتي خود ،مجمع مذكور را به صورت آنالین از طریق پیوند www.ndco.ir
مالحظه فرمایید .از تمامي سهامداران محترم كه به دلیل شرایط فعلي با امکانات و ظرفیت هاي مجازي در مجمع مشاركت مي
نمایند نهایت تشکر را داریم .الزم به ذكر است جهت مراجعه حضوري و اخذ كارت ورود به جلسه دو روز قبل از شروع جلسه در
محل قانوني شركت ،ارائه كارت شناسایي معتبر و مستندات موید نمایندگي و وكالت الزامي مي

باشد.

دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره ،حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت درخصوص عملکرد سال مالي منتهي به
.1399/12/30
 -2بررسي و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالي منتهي به .1399/12/30
 -3اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شركت.
 -4انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي  1400و تعیین حق الزحمه ایشان.
- 5تعیین روزنامه هاي كثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت.
-6تعیین پاداش اعضاي هیات مدیره شركت.
 -7انتخاب اعضاي هیات مدیره.
 -8سایر مواردي كه تصمیم گیري در مورد آن در صالحیت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.

هيات مديره شركت حفاری شمال (سهامي عام )

