
عادي سالیانهآگهی دعوت به مجمع عمومی 
شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

10100405629و شناسه ملی 9863ثبت شده به شماره 

ه یگردد تا در جلسدینـوسیله از کلیه سهـامداران محترم یا نمایندگان قانـونی و تـام االختیار آنها دعوت مب
مورخشنبهیکروزصبح 10شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) که راس ساعتانه یعادي سالمجمع عمومی 

جاده مخصوص کرج) تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.14در محل شرکت (کیلومتر 22/04/1399

رم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه اصالحیه قانون تجارت از سهامداران محت99در اجراي ماده 
مجمع فوق الذکر را دارند درخواست میگردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار 

لغایت پایان وقت اداري روز14/04/1399مورخشنبه ا شناسنامه) از روزیو مدرك شناسائی معتبر اصل (کارت ملی 
اجعه نمایند.مر6ـ پالك جنب بوستان آب و آتش ـ بزرگراه حقانی به آدرس : تهران ـ 21/04/1399مورخ شنبه

ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم عالوه بر مدارك فوق الذکر 
ضروري میباشد.

(سهامی عام)هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل 

قابل توجه سهامداران گرامی:

ي دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیمار1398/12/20مورخ 104/31بیماري کرونا و ابالغیه شماره شیوع با توجه به 
سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه ((تا اطالع 1398/12/26مورخ 98/پ/440/050کرونا و ابالغیه شماره 

سهامدار حقیقی و یا حقوقی 15در شرایطی که حداکثر با حضور اًها صرفثانوي برگزاري مجامع عمومی شرکت
با مشاهده همزمان مجمع : ، خواهشمند استن حقیقیاز سهامداراسپاسضمن ،)).باشدامکان پذیر می،گرددتشکیل

و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاري www.saipadiesel.irاز طریق سایت رسمی شرکت به آدرس
.الزم را معمول فرمایندمساعدت ،در زمان مقررمجمع

دستور جلسه :
.استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی-1
.29/12/1398صورت هاي مالی سال مالی منتهی به بررسی و تصویب -2
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .-3
تعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هیئت مدیره-4
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار .-5
انتخاب اعضاي هیئت مدیره-6
مع عمومی عادي میباشد.جسایر مواردي که اتخاذ تصمیم آن در صالحیت م-7


