بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه
صاحبان سهام شرکت گروه بهمن

(سهامی عام )

به شماره ثبت  9393و شناسه ملی 00000190101
بدينوسیله از کلیه سهامداران محترم ،وکیل يا نماينده قانونی صاحب سهم شرکت گرروه بهمر

(سرهامی ارام

داوت می شود تا در جلسه مجمرع امومی اادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساات  01صبح روزسه شنبه
مورخ  99/10/10در محل سال همايش حکمت واقع در کیلومتر  01بزرگراه شهید فهمیده ( اتوبران تهرران–
کرج بلوار پژوهش (شهرک الم و فناوری پژوهش  ،خیابان دانش ،پژوهشرکده شریمی و مهندسری شریمی
ايران تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :
 -0استماع گزارش هیأت مديره ،بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با املکرد سال مرالی
منتهی به 0198/09/99
 -9بررسی و تصويب صورتهای مالی مربوط به املکرد سال مالی منتهی به پايان اسفند 0198
 -1اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 -0انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و الی البدل و تعیی حق الزحمره بررای سرال مرالی منتهری بره
0199/09/99
 -5تعیی روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی های شرکت
 -6تعیی حق حضور ااضای غیر موظف هیأت مديره و حق الزحمه ااضای کمیته های تخصصی
 -1تعیی پاداش هیأت مديره
 -8انتخاب ااضای هیأت مديره
 -9ساير مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع امومی اادی می باشد.
توجه :



برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای  99/10/99و  99/10/11در محل اداره امرور سرهام شررکت
واقع در تهران ،بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج کیلومتر  ،01پالک  919از ساات  8الری
 05توزيع می گردد .



سهامدارانی که متقاضی حضور در مجمع از طريق فضای مجازی می باشند مری بايسرت در زمران
مقرر ( بند فوق نام و نام خانوادگی ،کد سهامداری و نشانی ايمیل خرود را از طريرق پیامره بره
شماره  01111188111108ارسال نمايند ( .نشانی درگاه ورود به سايت ،نام کاربر و کلمه ابور بررای
ايشان از طريق ايمیل ارسال خواهد شد



برابر ماده  99قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه ی فوق الذکر شرکت نماينرد کره
کارت ورود به جلسه را قبالا دريافت کرده باشند.

هیئت مديره شرکت گروه بهم

( سهامی اام

