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 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

 )سهامی عام( پویاگذاری  شرکت سرمایه

 12120711701 شناسه ملیو  015712شماره ثبت 

        

 پویذا گذااری   صاحبان سهام شرکت سرمایه عادی سالیانه عمومی مجمع جلسه در گردد تا دعوت می کلیه سهامداران محترمبدینوسیله از  

سذالن   در 01/30/1031 مذور  شذنبه   روز صذب   13 سذاعت  راس این شرکت کذه  03/11/1033برای سال مالی منتهی به  ()سهامی عام

ضلع شذمال رربذی    -خیابان شیخ بهایی شمالی -خیابان مالصدرا -المللی دانشگاه الزهرا به آدرس تهران های بین مرکز همایش همایش نور

   د.نرسان بهم حضور ،گردد می برگزار میدان شیخ بهایی،

 :جلسه دستور -

 .03/11/1033گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  استماع -1

 .03/11/1033های مالی مربوط به سال مالی منتهی به  استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت -0

 .03/11/1033منتهی به مالی های مالی سال  اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت -0

 اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی. -0

 .03/11/1031برای سال مالی منتهی به ، بازرس قانونیحسابرس مستقل و انتخاب  -5

 .و حق حضور اعضای ریرموظف هیات مدیره تعیین پاداش هیات مدیره -6

 .شرکت های آگهی درج برای کثیراالنتشار روزنامه تعیین -7

 .انتخاب اعضای هیات مدیره -8

 باشد. گیری راجع به آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می مواردی که تصمیم سایر -9

بذورس  سذازمان   39/11/1033 قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابالریه مور  30/11/1033مور   180870حسب نامه شماره 

همذراه داشذتن کذارت واکسیناسذیون، رعایذت فاصذله        ،به منظور حفظ سالمت سهامداران محترم به هنگام حضور در مجمذع  ،اوراق بهادار

همچنین در راستای حفظ سالمت سهامداران محترم و رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات،  .گااری و استفاده از ماسک الزامی است

 ، https://www.aparat.com/pouyainvest/liveمجمع به صورت زنده از طریق لینک وانند با مشاهده همزمانسهامداران محترم می ت

سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسذه بذه صذورت حضذوری     د. هیات مدیره را در برگزاری هر چه بهتر مجمع در زمان مقرر یاری نماین

ارایذه اصذل و تصذویر کذارت ملذی       بذا  ،همان روزصب    8303 برگزاری مجمع از ساعت توانند برگ ورود به جلسه را در محل می دنباش می

مستندات نمایندگی یذا   با ارایه ،مقام قانونی ایشان و نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم توسط کلیه سهامداران یا وکیل و قائم

کذارت   به عذالوه  اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد نامه رسمی( که شناسه ملی، شماره ثبت و تاریخ ثبت وکالت )معرفی نامه یا وکالت

 نمایند.اخا ، واکسیناسیون

 شد.شایان ذکر است به دلیل شرایط کرونایی از توزیع هرگونه پایرایی و اقالم تبلیغاتی خودداری خواهد 

                                                                             

 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا)سهامی عام( 

 


