
بسمه تعالي

نام شركت:

نماد:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/12/29موضوع:

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این 

شرکت که در ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر 4جاده مخصوص کرج ،بلوار شیشه مینا روبروي 

شهرک فرهنگیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

كمينا

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

775116شماره پيگيري: ساعت انتشار:تاریخ انتشار: 1400/04/2821:24:50

11185 شماره ثبت: 10100442415 شناسه ملي:

شيشه سازي مينا

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت هاي مالی سال )دوره( مالی منتهی به1399/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیرالنتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضيحات:

1-استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره یراي سال مالی منتهی به 30اسفند 1399 -2-استماع گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت براي عملکرد 

سال مالی منتهی به 30اسفند 1399-3-بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هئیت مدیره تصویب صورت وضعیت مالی وصورت سود وزیان )صورت هاي 

مالی (سال منتهی به 30اسفند 1399-4-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود 5-انتخاب حسابرس وبازرس قانونی شرکت براي سال مالی 1400-6-انتخاب 

روزنامه کثیر الانتشار7-تعیین پاداش وحق حضور ماهیانه اعضاي هیئت مدیره 8-سایر موارد که در صلحیت مجمع عمومی عادي  سالیانه می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :



از سهامداران محترم ونمایندگان قانونی آنهادرخواست می شود با توجه به شیوع ویروس کرونا به موجب ابلغییه هاي ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا 

وسازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ازوم برگزاري مجامع با حضور حداکثر 15نفر از سهامداران به اطلع می رساند مجمع به صورت آنلین برگزارمی 

گرددکه متعاقبآشرایط نحوه برگزاري در آدرس سایت شرکت ودر سامانه کدال شرکت بارگذاري خواهد گردید.

هیئت مدیره شرکتدعوت كننده از مجمع:  


