زمان مجامع شرکتها
شرکت
خنصیر
چفیبر
آ.س.پ
ثعتما
غنیلی
آ.س.پ
دحاوی
ذوب
ذوب
فنرژی
فنرژی
تفیرو
جوین

عنوان
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تاریخ و
ساعت مجمع

آدرس

 1397/09/05تهران  -خیایان ولیعصر باالتر از میرداماد خ قبادیان غربی کوچه نور مجتمع نور طبقه 4
واحد 23
11:00

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

1397/09/05

تهران ،خیابان استاد نجات الهی ،نبش خیابان ورشو ،پالک  ،2خانه اندیشمندان علوم

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

10:00
1397/09/03

انسانی

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

16:00
 1397/09/03شرکت واقع در تهران  ،خیابان حافظ ،خیابان هالتف  ،پالک  ، 2طبقه سوم واحد غربی

خیابان شریعتی  ،خیابان معلم ،خیابان مرودشت پالک  1طبقه ششم

15:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره

1397/09/03

تهران – میدان آرژانتین  -خیابان  – 21پالک  - 7واحد 6

15:00
1397/09/03

خیابان شریعتی  ،خیابان معلم ،خیابان مرودشت پالک  1طبقه ششم

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
14:00
روزنامه
انتخاب
قانونی
بازرس
حسابرس و
انتخاب
هیئت 1397/09/03
اعضای
انتخاب
قانونی
بازرس
حسابرس و
انتخاب

درمحل شرکت دارو سازی الحاوی(کیلومتر  12جاده مخصوص کرج)

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

مدیره سایر موارد
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

10:00
1397/09/01

اصفهان  -کیلومتر  45جاده اصفهان شهرکرد تاالر آهن

سایر موارد

11:30
1397/09/01

ذوب آهن اصفهان کیلومتر  45جاده اصفهان شهرکرد  -تاالر آهن

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141

11:00
1397/08/30

تهران.میدان ونک.ابتدای خیابان مالصدرا.ساختمان شماره15

16:00
1397/08/30

تهران.میدان ونک.ابتدای خیابان مالصدرا.ساختمان شماره15

قانون تجارت سایر موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29

15:00
 1397/08/30قزوین  -کیلومتر  28اتوبان تهران  -قزوین  ،ابتدای جاده یانس آباد شرکت مهندسی فیروزا

قانونیروزنامه
بازرسانتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع

11:00
1397/08/30

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31

09:00

استان خراسان رضوی شهرستان جوین باالتر از ایستگاه نقاب شرکت کشت و صنعت
جوین (سهامی عام)

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه

ادامه در صفحه بعد....

زمان مجامع شرکتها
شرکت
قاروم
وپست
آداک
لپیام
سشرق
لپیام
قلرست
حپارسا
قپیرا
فبیرا
دابور
بحکمت
والنا

عنوان

تاریخ و
ساعت مجمع

آدرس

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب

1397/08/29

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31

14:00
 1397/08/29تهران  -خیابان قائم مقام فراهانی  -باالتر از خیابان شهید مطهری کوچه عرفان پالک 1

انتخاب روزنامة
انتخاب حسابرس
قانونی مدیره
بازرس هیئت
انتخابواعضای
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

09:00
1397/08/28

تهران میدان فردوسی جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه6

ساختمان آموزش سالن اج تماعات پست بانک ایران
تهران  -ونک  -خیابان مالصدرا -خیابان شیخ بهایی جنوبی  -نبش کوچه مفتاح -
پالک  - 31طبقه 4

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

15:00
 1397/08/28تهران -شهرک غرب -بلوار دریا -روبروی پارک دالوران -پالک  -80سالن همایش های
اندیشه معلم

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به1395/09/30
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31

11:00
 1397/08/28سالن همایش معلم واقع در تهران خیابان ولیعصر باالتر از تقاطع میرداماد سمت چپ جنب
مدیریت آموزش و پرورش منطقه 3

09:30
 1397/08/28تهران -شهرک غرب -بلوار دریا -روبروی پارک دالوران -پالک  -80سالن همایش های
09:00
1397/08/27

اندیشه معلم
تهران  -بلوار نلسون ماندال  -خیابان بنیسی ( فرزان غربی ) پالک  - 24طبقه اول

15:00
 1397/08/27خیابان مالصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی -جنب مسجد جامع بقیه اهلل -سالن همایش
های صدرا

10:30
 1397/08/27سالن اج تماعات ساختمان شهد واقع در تهران  ،ضلع شمال غربی میدان فردوسی  ،جنب
بانک ملت ساختمان شهد طبقه ششم

روزنامه
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزای ش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم

10:00
1397/08/27

تهران کیلومتر  8بزرگراه فتح

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

09:00
1397/08/26

تهران سه راه تهرانپارس هتل بین المللی شهر

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

09:30
1397/08/24

تهران  -لویزان  -بلوار نیروی زمینی -سالن سرو ناز

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

09:00
1397/08/23

تهران  ،کیلومتر  16بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور سالن همایش

سایر موارد

11:00

شرکت بهمن موتور

