اطالعیه

قابل توجه اعضای پروژه دریا
با سالم و احترام ؛
ضمن پیوست آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده ،همانطور که استحضار دارید صمدمی
اعضاء مبنی بر فروش پروژه دریا در مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  95/7/26مموب و متعاقباً مطداب
ماده  50اساسنامه شرکت صعاونی ،موافقت کتبی بیش از اعضاء مبنی بر فروش پروژه دریا اخد گردید و مجدوز
فروش پروژه از اداره کل صعاون استان صهران طی نامه شماره  972/15/6399مورخ  97/3/13دریافدت شد ن نحدوه
صوزیع منافع پروژه بین اعضاء نیز در مجمع عمومی اخیر مورخ  97/3/20به صمویب اعضای حاضر در مجمع رسی ن
از آنجا که مجوز فروش اخ ش ه از اداره کل صعاون پس از درج آگهی مجمع اخیر وصول ش ه بود و امکان
صغییر آگهی و صجمیع موارد مورد نظر صعاون در آخرین مجمع وجود ن اشت ،ل ا به منظور صدممین نظدر اداره کدل
صعاون استان صهران مبنی بر لزوم صطبی مفاد صورصجلسات مجمع با آگهی صشکیل و یکپدارگیی صمدمیمات در
یک مجمع واح به همراه استماع گزارش هیمت م یره و بازرس و صمویب صورتهای مالی سدال  ،1396شدرکت
صعاونی شماره  2سازمان بنادر و دریانوردی به جهت رعایت صشریفات اداری مجاب به برگدزاری مجمدع عمدومی
دییری ش ه که شامل همه موارد دستورکارهای مربوط به فروش و صوزیع منافع آن و نیز صمدویب صدورتهدای
مالی سال  1396میباش ن
در راستای اجرای نظر اداره کل صعاون استان صهران و سدیر عدادی و سدریع موضدوع در وزارت صعداون و
متعاقب آن امکان انتقال سن پروژه به نفع خری ار و دریافت مابقی مطالبات از وی ،ب ینوسیله خواهشمن است
ضمن همراه داشتن صمویر کارت ملی و شناسنامه  ،به گونهای برنامهریزی نمائی صا با شدرکت در جلسده مجمدع
عمومی مورخ  97/9/14و یا اعطای نماین گی (وکالت) به اعضایی که امکان حضور در جلسده را دارند  ،شدرای
نماب صشکیل این جلسه در " نوبت اول" را فراه آورده و به بسته ش ن پروند ه مدالی پدروژه دریدا و امکدان
محاسبه دقی منافع پروژه و صوزیع عاجل آن مابین اعضاء کمک نمائی ن
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