آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 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 بطور فوق العاده مربوط به سال
مالي منتهي به  ،1400/12/29ساعت  09:00روزسه شنبه مورخ  1401/05/25در 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 بطور فوق العاده باشد.
با در نظر گرفتن ابالغيه شماره  121/166547مورخ  1400/10/04سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين با توجه به محدودیت هاي بهداشتي
مربوط به بيماري كرونا حضور سهامداران به شرط رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي جدید و ارائه كارت واكسن بالمانع بوده و بایستي روز
قبل از مجمع ،نام و نام خانوادگي به همراه شماره شناسنامه (كد ملي) خود را به شماره تلفن  300074344پيامک نموده و كساني كه از
طرف سهامداران وكالت یا نمایندگي دارند باید اصل وكالت نامه معتبر یا نامه نمایندگي را عالوه بر كارت واكسيناسيون و كارت ملي
همراه داشته باشند .با توجه به ابالغيه شماره  31/104مورخ  1398/12/20ستاد ملي مبارزه با كرونا و ابالغيه شماره /050/440ب98/
مورخ  1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي حفظ سالمت سهامداران محترم ،از كليه سهامداران محترم دعوت به عمل
مي آید تا از طریق لينک https://www.ndco.irجلسه را به صورت آنالین مشاهده نمایند.

هيات مديره شركت حفاري شمال (سهامي عام )

