باسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه
صاحبان سهام شرکت بورس کاالی ایران (سهامی عام)
شماره ثبت  301984و شناسه ملی 10103387520
( به روش الکترونیکی و حضوری)
برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
از کلیه سهههامرانا و یکیی ا ئا م ممام ئانینی حهها سهههم ی چمینین نما نری ا نما نرنا ااههحاو میئی عی
مینر تا ن جلسهه ممم عمیمی عا سهاهنه ا ن اهرککو که ن سهاعک  9نیز سهه اهن ه مین  1401/04/21به
حهین التررینیتی به د ن تاننما  https://dima.csdiran.irی ا مراجعه ضهین به د ن تهرا و ییابا
د ک ا ...طالمانیو بین یلیعصهر ی اظ اهمانی  341چری پانسهیا انمب برناان مینر و ضهین بهم نسهاننر .پیری اببهیه
اهمانی  121/166547مین  1400/10/04سهازما بین ی اینا بها ان ی با عنا ک به ضهین سههامران عمریم نما نرنا
سهازما بین ی اینا بها انم سهابر م بازن ئانینیو مر را اهرکک ی یرظیک مدری مدی برناان ممم عمیمی
سهبمری یی ی
ن چانچی اهییی نامهچا اببهی یزان بهرااهکو تیحهیه مینر سههامرانا مدررم ن ناسهرا
گرا از ضهین ظیا تی ن مدی برناان ممم یی ان کر ی ی از یرظیک ا ما اهری تیسهش اهرکک سه ر ینذان
مرکا اینا بها ان ی تسهی ه یجیی (سهما ) جهک اعبم ضهین ی مکهانکک ن ن نیر ی چمینین طرح سهیاه به
حهههین التررینیتیو از تهان  1401/04/20از تهاننمها  https://dima.csdiran.irاسهههر ها ی نمی ی ی برا
مکاچری بر یش ممم عمیمی به تاننما ارکک به د ن

 www.ime.co.irمراجعه نما نر.

مش ارکت در مجمع عمومی و رأیگیری ،ثبت نام و احراز هویت در
همچنین یادآور میگردد ،جهت ا
سامانه سجام برای همه سهامداران محترم الزامی است.
دستور جلسه:
 -1اسرماع ناانش چیأ مر ریو سابر
 -2برنسی ی تصی
 -3تصمیمنیر
 -4انرحا

حین چا

مالی سال مالی منرهی به 1400/12/29؛

ن یصیو تمسیم سی

سابر

 -5تعیین نیزنامهچا

مسرمی ی بازن

مسرمی ی بازن

؛

ئانینی احلی ی علیال رل ی تعیین قالا مه دنا

کثیراهنرکان؛

 -6تعیین ق ضین اعضا هیر مییف چیأ
 -7تعیین پا اش چیأ
 -8سا ر میان

ئانینی ارکک؛

مر ری؛

مر ری؛

که ن حب یک ممم عمیمی عا

ساهنه باار.

توجه :
 -1به ه ی میان ااانی اری از پذ را ی ی اچراء چرا او یی ان ییاچر ار.

؛

 -2به چمرای ااهرن کان ملی برا سههامرانا

میمی ی برا نما نرنا سههامرانا

میئیو معرظینامه معر ر ن

سربرگ احص میئی ی با امضا ااحاو اننری امضا مماز ی ممهین به مهر ارککو الاامی اسک.
 -3الاام نعا ک نمی

م ا ت صهری( )2ما ی ( )23اسهاسهنامه اهرکک م نی بر ا ن که چی اهحص میمی ا میئی

نمی تیانر ن ممم یکالک بیش از ک سههامران نا بر عهری بگیر  .ن یصهیو یکالک ااهحاو میمی حهرظاً
یکالرنامهچا نسهمی مدضهر ی ا با تا یر امضها میکی تیسهش ظرریانهچا اسهنا نسهمیو مماز میبااهر.
چمینینو چی اههحص میمی ا میئی نیا نمیتیانر یکالک بیش از ک سهههامران گر نا به ندی که به
چمرای سهام یی بیش از  2/5نحر از کی سهام ارکک باارو ن ممام بر عهری بگیر .
 -4نعا ک کامی ی ئیق م ا ما ی ( )54ئانی بازان اینا بها ان جمهین اسههبمی ا را مصههی سههال  1384ی
ما ی ( )11اسهاسهنامه اهرکک بین

کاه ا را م نی بر ا نته"چر اهحص ن چر زما میتیانر بطین مسهرمیم

ا هیرمسرمیم (از طر ق ااحاو یابسره به یی ) راکثر  2/5نحر از سهام ارکک نا ن مالتیک ااره باار"
به عنیا ک تتلیف ئانینیو بر عهری سهامران اسک.
سههامرانا مدررم میتیاننر برا کسه اطبعا بیکهرر از طر ق اهمانی تل ن  021-88383003با امین سههام ی ممام
ارکک تما احی ظرما نر.

چیأ مر ری ارکک

