آگْي زػَت تِ هجوغ ػوَهي ػازي سالياًِ صاحثاى سْام
ضطكت حفاضي ضوال (سْاهي ػام ) تِ ضواضُ ثثت  ٍ 149235ضٌاسِ هلي10101920830
تطاي سال هالي هٌتْي تِ  29اسفٌس1397

تِ اطالع كليِ سْاهساضاى هحتطم ضطكت حفاضي ضوال(سْاهي ػام)هي ضساًس،تاضید تطگعاضي جلسِ هجوغ ػوَهي ػازي سالياًِ هطتَط
تِ سال هالي هٌتْي تِ  ، 1397/12/29ساػت  9صثح ضٍظ زٍضٌثِ هَضخ  1398/04/31زض هحل سالي ّوایص ّتل الوپيک ٍاقغ زض
تْطاى،جٌة زضب غطتي استازیَم آظازي تطگعاض هي گطزز:

دستور جلسه :
 -1استواع گعاضش ّيات هدسیطُ ،حسداتطم هسدتول ٍ تداظضم قداًًَي ضدطكت زض ذلدَظ ػوللدطز سدال هدالي هٌتْدي تدِ
.1397/12/29
 -2تطضسي ٍ تلَیة تطاظًاهِ ٍ صَضت ػوللطز سال هالي هٌتْي تِ .1397/12/29
 -3اتراش تلوين ًسثت تِ توسين سَز ضطكت.
 -4اًتراب تاظضم قاًًَي ٍ حساتطم ضطكت تطاي سال هالي  ٍ 1398تؼييي حق العحوِ ایطاى.
 -5تؼييي ضٍظًاهِ ّاي كثيطاالًتطاض جْت زضج آگْي ّاي ضسوي ضطكت.
-6تؼييي پازاش اػضاي ّيات هسیطُ ضطكت.
-7اًتراب اػضاي ّيات هسیطُ
 -8سایط هَاضزي كِ تلوين گيطي زض هَضز آى زض صالحيت هجوغ ػوَهي ػازي تاضس.
ٍفق هازُ  99الیحِ اصالحي قسوتي اظ قاًَى تجاضتّ ،ط صاحة سْوي كِ هایل تِ حضَض زض هجوغ ػوَهي تاضس تایس تا اضائِ ٍضقدِ
سْن یا تلسیق هَقت سْن هتؼلق تِ ذَز تِ ضطكت هطاجؼِ ٍ ٍضقِ ٍضٍز تِ جلسِ ضا زضیافت ًوایٌس .ایي ضطكت تِ هٌظَض ضفاُ حال
سْاهساضاى هحتطم اظ ططیق پياهک اقسام تِ صسٍض ٍضقِ حضَض ذَاّس ًوَز .لصا اظ كليِ سْاهساضاى حويوي كِ قلس حضَض زض جلسِ
هصكَض ضا زاضًدس توداضا هي ضَز ًام ٍ ًام ذداًَازگي تِ ّودطاُ ضوداضُ ضٌاسٌاهدِ ذَز ضا اظ تداضید جوؼِ  1398/04/28لغددایت
یلطٌثِ 1398/04/30تِ ضواضُ تلفي  300074344پياهک ًوَزُ ٍ تا زض زست زاضتي كاضت ضٌاسایي هؼتثط زض ضٍظ تطگعاضي جلسدِ
زض هحل حضَض یاتٌس .سْاهساضاى حوَقي ٍ یا ٍكال ٍ ًوایٌسگاى قاًًَي آًاى هي تَاًٌس جْت ضطكت زض جلسِ تا زضزست زاضتي تطم
سْام ٍ كاضت ضٌاسایي هؼتثط یک ساػت قثل اظ تطليل جلسِ زض هحل هصكَض حضَض تْن ضساًٌس
هيات مديره شركت حفاري شمال (سهامي عام )

