تاريخ98/05/07 :
شماره:
پيوست:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام
شركت حفاري شمال (سهامي عام ) به شماره ثبت  532941و شناسه ملي51515291141
براي سال مالي منتهي به  92اسفند5421
تِ اطالع كليِ سْاهساضاى هحتطم شطكت حفاضي شوال(سْاهي ػام)هي ضساًس ،جلسِ هجوغ ػوَهي ػازي تطَض فَق الؼازُ هطتَط تِ سال
هالي هٌتْي تِ  ، 1397/12/29ساػت  9صثح ضٍظ شٌثِ هَضخ  1398/05/19زض هحل سالي ّوایش ّتل الوپيک ٍالغ زض تْطاى،جٌة زضب
غطتي استازیَم آظازي تطگعاض هي گطزز:

دستور جلسه :
 -1استواع گزعاض

ّيزام هزسیطُ ،حسزاتطت هسزتمل ٍ تزاظضت لزاًًَي شزطكت زض ذرزَ

ػولمزطز سزال هزالي هٌتْزي تزِ

.1397/12/29
 -2تطضسي ٍ ترَیة تطاظًاهِ ٍ صَضم ػولمطز سال هالي هٌتْي تِ .1397/12/29
 -3اتراش تروين ًسثت تِ تمسين سَز شطكت.
 -4اًتراب تاظضت لاًًَي ٍ حساتطت شطكت تطاي سال هالي  ٍ 1398تؼييي حك العحوِ ایشاى.
 -5تؼييي ضٍظًاهِ ّاي كثيطاالًتشاض جْت زضج آگْي ّاي ضسوي شطكت.
-6تؼييي پازا

اػضاي ّيام هسیطُ شطكت.

-7اًتراب اػضاي ّيام هسیطُ
 -8سایط هَاضزي كِ تروين گيطي زض هَضز آى زض صالحيت هجوغ ػوَهي ػازي تاشس.
ٍفك هازُ  99الیحِ اصالحي لسوتي اظ لاًَى تجاضمّ ،ط صاحة سْوي كِ هایل تِ حضَض زض هجوغ ػوَهي تاشس تایس تا اضائزِ ٍضلزِ
سْن یا ترسیك هَلت سْن هتؼلك تِ ذَز تِ شطكت هطاجؼِ ٍ ٍضلِ ٍضٍز تِ جلسِ ضا زضیافت ًوایٌس .ایي شطكت تِ هٌظَض ضفزاُ حزال
سْاهساضاى هحتطم اظ ططیك پياهک السام تِ صسٍض ٍضلِ حضَض ذَاّس ًوَز .لصا اظ كليِ سْاهساضاى حميمي كِ لرس حضزَض زض جلسزِ
هصكَض ضا زاضًزس تمزاضا هي شَز ًام ٍ ًام ذزاًَازگي تِ ّوزطاُ شوزاضُ شٌاسٌاهزِ ذَز ضا اظ تزاضید چْاضشٌثِ1398/05/16لغززایت
پٌجشٌثِ 1398/05/17تِ شواضُ تلفي  300074344پياهک ًوَزُ ٍ تا زض زست زاشتي كاضم شٌاسایي هؼتثط زض ضٍظ تطگعاضي جلسِ زض
هحل حضَض یاتٌس .سْاهساضاى حمَلي ٍ یا ٍكال ٍ ًوایٌسگاى لاًًَي آًاى هي تَاًٌس جْت شطكت زض جلسِ تا زضزست زاشتي تطگ سْام
ٍ كاضم شٌاسایي هؼتثط یک ساػت لثل اظ تشميل جلسِ زض هحل هصكَض حضَض تْن ضساًٌس.
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