آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی ساليانه
شرکت پتروشيمی شازند (سهامی عام)
به شماره ثبت  34446و شناسه ملی 90909014111
ثذينوسيله از کليه سهبمذاران ،وکيل يب قبئم مقاب قابنونص حابست ساهم و

ناين ن بيناذ ياب

ن بينذگبن اشخبص سقوقص دعوت مص گردد تب در جلسه مج ع ع ومص عبدی سبليبنه اين شرکت
که رأس ساعت  01411صبح روز چهارشنبه مورخ  0031/10/01در محل سوز نری سبزمبن
تجليغبت اسالمص واقع در تهران ،خيبثبن س يه ،نرسيذ ثه خيبثبن سبفظ ثرگسار مص گردد سضور ثه
م رسبننذ.
دستور جلسه:

 -1است بع گسارش يئت مذير درخصوص ع لکرد سبل مبلص منتهص ثه  92اسفنذ .1926
 -9است بع گسارش سسبثرس و ثبزرس قبنونص درخصوص حورتهبی مبلص سبل مبلص منتهص ثه  92اسفنذ
.1926
 -9تصويت حورتهبی مبلص و اتخبر تص يم نسجت ثه تقسيم سود سبل مبلص منتهص ثه  92اسفنذ .1926

 -4انتخبة سسبثرس و ثبزرس قبنونص احلص و علص الجذل و تعيين سق السس ه آنبن.
 -5انتخبة روزنبمه کثيراالنتشبر ثرای درج آگهص بی شرکت.
 -6سبير موارديکه در حالسيت مج ع ع ومص عبدی مص ثبشذ.

نين از حبسجبن محتر سهب و يب ن بينذگبن قبنونص آنهب دعوت مص شود جهت دريبفت ثرگه
ورود ثه جلسه مج ع ،ثب

را داشتن کبرت شنبسبيص معتجر از روز یکشنبه مورخ 0031/10/71

الی روز سه شنبه مورخ  0031/10/73از ساعت 12401لغایت  00411ثه واسذ امور سهب
شرکت پتروشي ص شبزنذ واقع در تهران ،خيبثبن وليعصر ،ثبالتر از ميردامبد ،خيبثبن تبثبن ،ش بر
 ،66طجقه

کف مراجعه ن بينذ.

الز ثه رکر است کليه سهبمذاران سقيقص نگب ورود ثه جلسه مج ع ملس ثه ارائه احل و
رونوشت کبرت ملص و ن بينذگبن قبنونص سهبمذاران سقوقص ملس ثه ارائه احل و رونوشت کبرت
ملص و شنبسنبمه خود مص ثبشنذ ،ض نبً ثه

را داشتن احل معرفص نبمه ثرای سهبمذاران سقوقص

ثب درج ش بر ثجت و شنبسه ملص ضروری است.
هيئت مدیره شرکت پتروشيمی شازند (سهامی عام)

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
اطالعیه پرداخت سود سهام عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند 9326
تِ اعالع تواهی صاحثاى سْام ششوت پتشٍشیوی شاصًذ وِ دس تاسیخ تشىیل هجوع موعَهی معادا سعاهیاًِ هعَس 1397/03/30
سْاهذاس ششوت هی تاشٌذ هی سساًذ ،سَد سْام هشتَط تِ مولىشد سال هاهی هٌتْی تِ  29اسفٌذ  1396هغاتك تشًاهِ صهاًثٌذا ریعل
پشداخت هی گشدد:
ششح

تعذاد سْام

تاسیخ پشداخت سَد سْام

سَد سْاهذاساى حمیمی،

اص یه تا  100/000سْن

اص 1397/04/20

اص  100/001سْن تِ تاال

اص 1397/05/02

تاًه هلی ٍ یا شواسُ شثاا سایش تاًىْا تِ ششوت

اص یه تا  7/000/000سْن

اص 1397/09/28

تا اسائِ دسخَاست وتثی ٍ امالم شواسُ حساب سیثاا تاًعه

اص  7/000/001سْن تِ تاال

اص 1397/10/19

هلی ٍ یا شواسُ شثاا سایش تاًىْا تِ ششوت

صٌذٍق ّاا سشهایِ گزاسا
ٍ سثذگشداًْا

سَد سْاهذاساى حمَلی

ًحَُ پشداخت سَد سْام
سَد سْاهذاساى حمیمی اص عشیك ولیِ شعة تاًه هلعی دس سشاسعش
وشَس تا اسائِ واست هلی ٍ سَد صٌذٍق ّعاا سعشهایِ گعزاسا ٍ
سثذ گشداًْا تا اسائِ دسخَاست وتثی ٍ امالم شواسُ حساب سعیثاا

* آًذستِ اص سْاهذاساًی وِ ٍویل لاًًَی سْاهذاساى حمَلی هی تاشٌذ ٌّگام هشاجعِ تِ ششوت جْت دسیافت سعَد سعْام
حتواً تایستی مالٍُ تش اسائِ واست هلی ،اصل ٍواهتٌاهِ خَد سا ًیض تِ ّوشاُ داشتِ تاشٌذ.
تَضیح :سْاهذاساى حمیمی وِ پس اص پایاى هْلت لاًًَی عثك لاًَى تجاست (ّشت هاُ پس اص تصوین هجو موعَهی) ،تعِ ّعش
دهیل هَفك تِ دسیافت سَد سْام اص عشیك شعة تاًه هلی ًوی شًَذ ًسثت تِ تىویل ٍ اسسال فشم ریل الذام ًوایٌذ:
ایٌجاًة صاحة هشخصات ٍ حساب تاًىی ریل دسخَاست هی ًواین وِ سَد سْام هتعلمِ تا اعالع تعذا تِ حساب امالم شذُ صیش ٍاسیض گشدد:

اعالمات شخصی
سْاهذاس

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ًام پذس:

شواسُ شٌاسٌاهِ:

هحل صذٍس:

تاسیخ تَهذ:

هحل تَهذ:

وذ هلی:

وذسْاهذاسا تَسس:

ًشاًی .استاى:

شْشستاى:

وَچِ:
تلفي ثاتت:

هشخصات حساب تاًىی

پالن:

عثمِ:

خیاتاى:
ٍاحذ:

وذپستی:

تلفي ّوشاُ:

شواسُ حساب (شواسُ حساب سیثاا تاًه هلی ٍ یا شواسُ شثاا سایش تاًىْا)
ًام شعثِ:

وذ شعثِ:

شْشهحل شعثِ:

تاسیخ ٍ اهضاء:

تزوش هْن :الصم است حساب تاًىی فمظ تِ ًام شخص سْاهذاس تاشذ.
آدسس دفتش هشوضا :تْشاى ،خیاتاى ٍهیعصش ،تاالتشاص هیشداهاد ،خیاتاى تاتاى ،شواسُ .68
تلفي اهَس سْامً 021-82122079ٍ 82122259ٍ 82122266 :واتش 021-82122027 :ایویل اهَس سْامsharak@arpc.ir :

امور سهام شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

