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 (  عامی سهام) سرمایه گذاری صدر تامین شرکت
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  تامین   صدر  گذاری سرمایه  شرکت  انه یسال ی  عادی  عموم  مجمع  رساند یمی  گرام  سهامداران  اطالع   به

ی  ول  ابانیخ  تهران  محل  در  20/05/1400  مورخ  شنبهچهار  روز  صبح  10  ساعت  در  (عامسهامی)

  برگزار  تالشی  ورزشی  فرهنگ  ،مجموعهیو  پارک   چهارراه  به  دهیجم،نرس   جام  ابانیخ  از  عصر،باالتر

  در   بهادار  اوراق و  بورس  سازمان  و  کرونا  بیماري مدیریت  ملي   ستاد   مصوبه  و   ابالغیه  حسب.  گرددی  م

  مي   گرامي  سهامداران  استحضار  به   کرونا  بیماري  شیوع   به   توجه   با   مجامع   برگزاري  نحوه  خصوص 

  لذا . شود   مي   برگزار(    حقوقي   یا   حقیقي   شخص   15  حداکثر)  سهامداران   حضور محدودیت  با   مجمع   رساند

  سالمتي   حفظ  و  شده  یاد  ستاد  تمهیدات  رعایت  منظور  به  گردد  مي  درخواست  سهامداران  از  تشکر  ضمن

  در  مجمع   برگزاري  در  را  مدیره  هیئت  مجمع،  برگزاري   محل  در  فیزیکي  حضور  عدم  رعایت  با   خود

  حفظ   همچنین  و  تجمعات  از  ناشي  احتمالي  مخاطرات  رفع  منظور  به   لذا  .فرمایید  همراهي  مقرر  زمان

  کنفرانس   ویدئو  طریق  از  الزم  تمهیدات  اجتماعي  هاي   مسئولیت   راستاي  در  گرامي   سهامداران  سالمت

   آدرس  به   شرکت  سایت   به  مراجعه   با  تا  است  گردیده  بیني   پیش  گرامي  سهامداران  شرکت  جهت

https://www.stic.ir    نمایند خود  سواالت نمودن مطرح  و مجمع مشاهده به  اقدام . 
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