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بسمهتعالی
 اتحادیه/ تعاونی سهامدار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور 

 با سالم 

آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندووق مماتنت ا          

 10320853660و شداسه ملی  435209توسعه صدعت  نبورداری کشور)سهامی خاص( ثبت شوه به شماره 

به اطالع کلیه صامبان سهام شرکت صدووق مماتت ا  توسعه صدعت  نبورداری کشنور منی رسنانو هل نه     

صنب  رو    9جمع عمومی به طور فوق العاده و مجمنع عمنومی فنوق العناده شنرکت مناکور را  سناعت        م

در محل سالن نعمتی هم واقع در تهران خیابنان ولیعرنر ابتنوای خیابنان طال نانی       11/4/1399چهارشدبه 

 شرقی )هدب سیدما قیام( ساختمان قوتم و ارت ههاد کشاور ی برگزار می گردد. 

ا  تشنلل  معرفی نامه رسمی  اصلقانونی سهام دعوت بعمل می آتو تا با در دست داشنتن  ا  نماتدوگان 

رسنیوه و   به تایید صاحبان امضاء  مجاا  )که می بات نت   روی سربرگ شرکتبر خود 

در رو  و سناعت م نرر در محنل     اصل و کپی کارت ملای ( و ممهور به مهر شرکت باشد

 ماکور مضور بهم رساندو. 

اصل معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت ممهور به مهر شرکت و کپی کارت ملی ا  الزامنات   یادآوری مهم:

اداره ثبت شرکت ها برای ثبت صورتجل ات می باشو، لاا، افرادی که شراتط فوق را رعاتنت ندماتدنو املنان    

 مضور در مجمع را نخواهدو داشت. 

 نکات مهم 

 نماتدوه خود ههت شرکت در مجمع معرفی نماتو. هر سهاموار ف ط می توانو تک نفر را به عدوان  .1

نماتدوه هر سهاموار، برای ورود به هل ه مجمع می بات ت اصل معرفی رسنمی )مطنابب بنا فرمنت      .2

 پیوست(، کارت ملی و کپی آن را ارائه نماتو. 
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توهه : معرفی نامه مخووش، کپی، دارای ن ض امضا و موارد مشابه به هیچ وهنه پاترفتنه نمنی شنود و     

افراد دارای اتن نوع معرفی نامه ها املنان شنرکت در مجمنع را ا  دسنت خواهدنو داد و منب اعتنرا         

 نخواهدو داشت. 

تک نفر می توانو مواکثرنماتدوه سه سهاموار باشو. با اتن شرط که اصل برگه معرفنی نامنه صنادره     .3

  توسط هر سهاموار را هواگانه و مطابب با نلات پیش گفته شوه ارائه نماتو.

با توهه به شیوع بیماری کرونا و خطرات ناشی ا  آن خواهشنمدو اسنت در صنورت داشنتن هرننوع       .4

عالئم بیماری ماندو تب، سرفه و ... ا  مضور در مجمع خودداری نماتیو. ال م به ذکر است در صورت 

هنو  مشاهوه هر تک ا  عالئم فوق توسط گروه مراست و اتخانه، ا  ورود افراد به سالن هلوگیری خوا

 شو. 

 5به مدظور پیش بیدی توارکات متداسب با تعواد افراد ماضر در مجمع خواهشنمدو اسنت منواکثر     .5

اعالم  50-88339349رو  پیش ا  تارتخ برگزاری مجمع مراتب مضور خود را ا  طرتب شماره های 

 نماتیو. 

 صبح ( ٩الف: دستورات جلسه مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده)راس ساعت 

اع گزارش هیئت  موتره  با رسین قنانونی و م نابر  شنرکت درخرنوص عمللنرد  شنرکت       استم (1

 30/09/98مدتهی به 

  30/09/1398بررسی و تروتب صورت های مالی )ترا نامه و م اب سود و  تان( شرکت مدتهی  (2

 برری و ترمیم گیری در خروص نحوه ت  یم سود سالیانه شرکت  (3

بررسی و ترمیم گیری در خروص پرداخت پاداشت اعضای هیئت منوتره ، منوترعامل و کارکدنان     (4

 شرکت 

 بررسی و ترمیم گیری در خروص مب الزممه با ر   (5

 تعیین مب مضور هل ه اعضای هیئت موتره  (6

 تعیین رو نامه کثیراالنتشار ههت درج آگهی های شرکت  (7

  1398هی به پاتان آذرماه سال بررسی و تروتب اصالمیه بودهه سال مالی مدت (8

  1399بررسی و تروتب بودهه پشدهادی هیات موتره برای سال مالی مدتهی به پاتان آذرماه سال  (9
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 انتخاب با رسین قانونی شرکت   (10

 انتخاب م ابر    (11

 ارائه گزارشی ا  پیگیری های انجام شوه در خروص مروبات مجامع قبلی   (12

 صبح (  ١١لعاده ) راس ساعت ب. دستورات جلسه مجمع عمومی فوق ا

 .  قرائت گزارش هیات موتره و با ر  قانونی شرکت در خروص تموتو مهلت افزاتش سرماته1

 . بررسی و تروتب تموتو مهلت افزاتش سرماته 2

 اساسدامه مربوط به موضوع فعالیت شرکت  6. اصالح ماده 3

ضمداً گزارش اصالمیه بودهه ، بودهه پیشدهادی سال آتدوه، گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش 

 هیئت موتره و با رسین ههت مطالعه سهامواران محترم در دفتر صدووق آماده می باشو. 

 

ضمداً گزارش اصالمیه بودهه ،بودهه پیشدهادی سال آتدوه ،گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت 

 موتره و با رسین ههت ارائه به سهامواران محترم دردفتر صدووق آماده میباشو.
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