آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مرداد
15
زمان برگزاری:
1397/05/15
ساعت 10:00
محل برگزاری :تهران  -دروازه دولت  -خيابان سعدی جنوبی  -نرسيده به خيابان اکباتان  -کوچه کامکار  -پالک  1ساختمان
بيمه دانا  -طبقه هفتم
دستور جلسه
 انتخاب اعضای هيئتمدیره
 سایر موارد
 توضيحات :شایان ذکر است کارت ورود به جلسه از ساعت  9:00صبح در تاریخ و محل برگزاری مجمع توزیع می
گردد  .ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط کليه سهامداران و یا وکيل و یا قائم مقام و یا نمایندگان
قانونی محترم سهامداران حقوقی با همراه دليل سمت نمایندگان و وکالی ایشان جهت حضور در جلسه الزامی است
.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1396
تير
30
زمان برگزاری:
1397/04/30
ساعت 15:00
محل برگزاری :تهران  -خيابان وليعصر  -پائين تر از پارک ساعی  -نبش کوچه دلبسته  -پالک  2141هتل سيمرغ
دستور جلسه









استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1396
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
توضيحات :ضمنا به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت  14:00در تاریخ و مکان برگزاری مجمع
توزیع می گردد  .شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقيقی و نمایندگان
قانونی و یا وکالی محترم سهامداران حقوقی به همراه دليل سمت نمایندگان و وکالی ایشان جهت حضور در جلسه
الزامی است .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1396
تير
27
زمان برگزاری:
1397/04/27
ساعت 14:00
محل برگزاری :تهران  -سعادت آباد  -ميدان کاج -خيابان نهم -پالک  12و  14سالن نيایش
دستور جلسه









استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1396
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
توضيحات :ضمناً به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت  13:00در تاریخ و مکان برگزاری مجمع
توزیع می گردد  .شایان ذکر است ارائه اصل وتصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقيقی ونمایندگان
قانونی و یا وکالی محترم سهامداران حقوقی به همراه دليل سمت نمایندگان و وکال ایشان جهت حضور در جلسه
الزامی است .
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1396
بهمن
29

زمان برگزاری:
1396/11/29
ساعت 09:00
محل برگزاری :تهران  -خيابان سعدی جنوبی  ،نرسيده به خيابان اکباتان  ،کوچه کامکار  ،ساختمان بيمه دانا  -طبقه هفتم
دستور جلسه
 تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه
 سایر موارد
 توضيحات :تصميم گيری در خصوص اصالح ماده  6اساسنامه راجع به ميزان سرمایه و تعداد سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به (30/12/1395اصالحيه)
تير
27
زمان برگزاری:
1396/04/27
ساعت 10:00
محل برگزاری :به نشانی  :تهران  ،خيابان فردوسی  ،خيابان کوشک مصری  ،شماره  ، 24هتل فردوسی  ،سالن الماس
دستور جلسه










این اطالعيه اصالحيه اطالعيه شماره (  ) 361933می باشد .نسخه قبلی اطالعيه را می توانيد در اینجا مشاهده
نمایيد
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/12/1395
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
توضيحات :ضمنا به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت  8:30صبح در تاریخ و مکان برگزاری مجمع
توزیع می گردد .شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقيقی و نمایندگان و
یا وکالی محترم سهامداران حقوقی جهت حضور درجلسه الزامی است
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 30/12/1395
تير
27

زمان برگزاری:
1396/04/27
ساعت 10:00
محل برگزاری :به نشانی  :تهران  ،خيابان فردوسی  ،خيابان کوشک مصری  ،شماره  ، 24هتل فردوسی  ،سالن الماس
دستور جلسه







استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/12/1395
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره

 سایر موارد
 توضيحات :ضمناً به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت  8:30صبح در تاریخ و مکان برگزاری مجمع
توزیع می گردد .شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقيقی و نمایندگان و
یا وکالی محترم سهامداران حقوقی جهت حضور درجلسه الزامی است
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1394
تير
30
زمان برگزاری:
1395/04/30
ساعت 15:00
محل برگزاری :مرکز همایشهای بين المللی صدا و سيما ( سالن فيض) به نشانی  :بزرگراه چمران  ،روبروی پمپ بنزین
ولنجک ،قبل از هتل استقالل  ،خروجی مرکز همایشهای بين المللی صدا و سيما
دستور جلسه








استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1394
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
فروردین
31

زمان برگزاری:
1395/01/31
ساعت 10:00
محل برگزاری :تهران -خيابان گاندی  -خيابان پانزدهم  -پالک  - 2ساختمان مرکزی بيمه دانا -سالن اجتماعات کوثر
دستور جلسه
 انتخاب اعضای هيئتمدیره
 سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به (29/12/1393اصالحيه)
تير
29
زمان برگزاری:
1394/04/29
ساعت 09:00
محل برگزاری :هتل بزرگ فردوسی به نشانی  :تهران  -ميدان امام خمينی  -ابتدای خيابان فردوسی  -خيابان کوشک مصری
 جنب کاخ وزارت خارجه -شماره 24دستور جلسه













این اطالعيه اصالحيه اطالعيه شماره (  ) 218472می باشد .نسخه قبلی اطالعيه را می توانيد در اینجا مشاهده
نمایيد
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1393
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
توضيحات :سایر مواردی که در صالحيت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد .
امضا کنندگان ]]Bijan Sadegh [Sign [ :اطالعات نمایش داده شده با اطالعات امضا شده مطابقت دارد
امضا کنندگان]]Bijan Sadegh [Sign [ :
اطالعات نمایش داده شده با اطالعات امضا شده مطابقت دارد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1392
تير
18

زمان برگزاری:
1393/04/18
ساعت 10:00
محل برگزاری :هتل بزرگ فردوسی تهران واقع در تهران  -ميدان امام خمينی  -ابتدای خيابان فردوسی -خيابان کوشک
مصری
دستور جلسه
 استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
 تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1392
 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی










انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
توضيحات :سایر موادی که در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد.
امضا کننده ]Bijan Sadegh[ :اطالعات نمایش داده شده با اطالعات امضا شده مطابقت دارد.
امضا کننده]Bijan Sadegh[ :
اطالعات نمایش داده شده با اطالعات امضا شده مطابقت دارد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اسفند
21

زمان برگزاری:
1392/12/21
ساعت 10:00
محل برگزاری :تهران  -خيابان گاندی  -خيابان پانزدهم  -پالک  - 2ساختمان مرکزی بيمه دانا  -سالن اجتماعات کوثر
دستور جلسه
 انتخاب اعضای هيئتمدیره
 سایر موارد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اسفند
21
زمان برگزاری:
1392/12/21
ساعت 10:00
محل برگزاری :تهران  -خيابان گاندی  -خيابان پانزدهم  -پالک  - 2ساختمان مرکزی بيمه دانا  -سالن اجتماعات کوثر
دستور جلسه
 انتخاب اعضای هيئتمدیره
 سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1392
خرداد
18
زمان برگزاری:
1392/03/18
ساعت 11:00
محل برگزاری :هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران  -ميدان امام خمينی  -ابتدای خيابان فردوسی  -خيابان کوشک مصری
دستور جلسه
 تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه
 سایر موارد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 30/12/1391
خرداد
18
زمان برگزاری:
1392/03/18
ساعت 09:00
محل برگزاری :هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران  -ميدان امام خمينی-ابتدای خيابان فردوسی-خيابان کوشک مصری
دستور جلسه








استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه دوره  12ماهه منتهی به 29/12/1390
تير
29

زمان برگزاری:
1391/04/29
ساعت 09:00
محل برگزاری :هتل بزرگ ارم واقع در ميدان ونک  -اتوبان شهيد حقانی -روبروی ورزشگاه کشوری  -جنب پل روگذر همت
دستور جلسه









استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1390
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد

