تاريخ98/05/07 :
شماره:
پيوست:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت حفاري شمال (سهامي عام ) به شماره ثبت  149235و شناسه ملي10101920830
براي سال مالي منتهي به  29اسفند1400
به اطالع كليه سهامداران محترم شركت حفاري شمال(سهامي عام)مي رساند ،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به سال مالي منتهي
به  ، 1400/12/29ساعت  15:00روز پنج شنبه مورخ  1401/04/30در محل مركز همایش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت ،واقع در تهران،
بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي ،سالن آزادگان برگزار مي گردد:

دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيات مدیره ،حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به .1400/12/29
 -2صورت سود و زیان و صورت وضعيت مالي سال مالي منتهي به .1400/12/29
 -3اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود شركت.
 -4انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي  1401و تعيين حق الزحمه ایشان.
 -5تعيين روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت.
-6تعيين پاداش اعضاي هيات مدیره شركت.
 -7سایر مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
وفق ماده  99الیحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت ،هر صاحب سهمي كه مایل به حضور در مجمع عمومي باشد باید با ارائه ورقه سهم
یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ،به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نماید .این شركت به منظور رفاه حال سهامداران
محترم از طریق پيامك اقدام به صدور ورقه حضور خواهد نمود .لذا از كليه سهامداران حقيقي كه قصد حضور در جلسه مذكور را دارنـد
تقـاضا مي شود نام و نام خـانوادگي به همـراه شمـاره شناسنامـه خود را از تـاریخ سه شنبه 1401/04/28لغایت چهارشنبه1401/04/29
به شماره تلفن  300074344پيامك نموده و با در دست داشتن كارت شناسایي معتبر در روز برگزاري جلسه در محل حضور یابند.
سهامداران حقوقي و یا وكال و نمایندگان قانوني آنان مي توانند جهت شركت در جلسه با دردست داشتن برگ سهام و كارت شناسایي
معتبر یك ساعت قبل از تشكيل جلسه در محل مذكور حضور بهم رسانند.

هيات مديره شركت حفاري شمال (سهامي عام )

