زمان مجامع شرکتها
شرکت
شیشه همدان

عنوان
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

1398/07/21

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/03/31

10:00
1398/07/16

کرمان،خیابان حافظ،کوچه شماره 11

سر .توسعه و عمران
استان کرمان

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/03/31

صنایع پتروشیمی

ساعت مجمع

تهران خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته شماره 1069

قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع

گز سکه

تاریخ و

قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
روزنامه
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخابموارد
قانونی سایر
هیئتمدیره
انتخابانتخاب

خلیج فارس

14:30
1398/07/01

17:00
 1398/06/31تهران -مبدان هفت تیر-خیابان کریم خان زند-شماره  -38سالن جلسات شرکت صنایع

17:00

ماشین سازی نیرو

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه تصمیم

محرکه

گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده  141قانون

15:00
1398/06/30

رینگ سازی مشهد
تامین ماسه
گروه توسعه هنر ایران
تامین ماسه
گروه توسعه هنر ایران
رهشاد سپاهان
بانک حکمت ایرانیان
سر .وثوق امین

انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب اعضای هیئت مدیره
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
روزنامه
قانونی
گیری ودربازرس
حسابرس
انتخاب
انتخابسرمایه
افزای ش
خصوص
تصمیم
انتخاب اعضای هیئت مدیره

پتروشیمی خلیج فارس

 1398/06/30این شرکت به نشانی استان گلستان ،شهرستان گرگان ،میدان بسیج ،بلوار پگاه ،ابتدای
جاده هزار پیچ ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

1398/06/30

تجارت
مواردمدیره
سایرهیئت
اعضای
انتخاب

دراصفهان  ،خیابان شیخ صدوق شمالی  ،نبش کوچه آسیاب (، )30مرکز علمی کاربردی
عتیق

09:00

شیر پاستوریزه پگاه تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
گلستان

سازه پویش

آدرس

10:00
1398/06/30

قزوین  ،بلوار صنعت ،ابتدای بلوار شهر صنعتی ال برز شرکت ماشین سازی نیرومحرکه

در محل قانونی شرکت واقع در تهران  ،بخش مرکزی شهرتهران ،شهرک استقالل
،خیابان شهید غالمرضا عاشری ،نبش بلوار تعاون  ،پالک  24تشکیل می گردد حضور به
هم رسانند.
شرکت واقع در مشهد کیلومتر  8بزرگراه آسیایی  -شرکت رینگ سازی مشهد

09:00
 1398/06/28تهران  -بزرگراه ستاری جنوب به شمال -نبش بلوار فردوس شرقی -سالن آمفی تئاتر
11:00
1398/06/28

امام علی (ع)
تهران اتوبان شهید حقانی تقاطع همت هتل ارم سالن نگین

10:00
 1398/06/28تهران  -بزرگراه ستاری جنوب به شمال -نبش بلوار فردوس شرقی -سالن آمفی تئاتر
09:00
1398/06/28

امام علی (ع)
تهران اتوبان شهید حقانی تقاطع همت هتل ارم سالن نگین

09:00
 1398/06/27تهران -سعادت آباد  -خیابان عالمه طباطبایی جنوبی  -خیابان حق طلب شرقی (- )26
پالک -14طبقه دوم  -واحد7

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

16:00
1398/06/26

مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

09:00
1398/06/26

تهران  -خیابان شهید باهنر  -نیاوران-بعد از چهار راه مژده  -نبش کوچه صالحی -

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/04/31

09:00

ساختمان مهدیار طبقه 5

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه

ادامه در صفحه بعد...

زمان مجامع شرکتها
شرکت
بانک انصار
سر .توسعه شمال

عنوان
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

1398/06/25

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

15:00
1398/06/25

بابل میدان باغ فردوس طبقه فوقانی قرض الحسنه ولی عصر

12:00
1398/06/25

تاالر رودکی واقع در اصفهان -ملک شهر روبروی شهربازی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29

احیاء سپاهان

پگاه خراسان

سایر موارد

آزمایش
اعتباری کوثر مرکزی
بانک مهر اقتصاد
الکتریک خودرو شرق
بیمه اتکائی ایرانیان
تامین سرمایه لوتوس

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سایر موارد

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/03/31
روزنامه
بازرس قانونی
حسابرس و
141
انتخابماده
شمولیت مفاد
خصوص
انتخاب گیری در
تصمیم
قانون تجارت

بانک قوامین
بهنوش

10:30
 1398/06/25شرکت صنایع شیر ایران به نشانی :تهران ،خیابان آفریقا ،نرسیده به چهارراه حقانی (جهان
10:00
1398/06/25

کودک) ،نبش خیابان بیست و سوم ،پالک  -60سالن اج تماعات طبقه منفی یک
تاالر رودکی واقع در اصفهان -ملک شهر روبروی شهربازی

10:00
 1398/06/25تهران  -شهرک غرب  -بلوار دریا  -روبروی پارک دالوران  -پالک  80سالن همایشهای
اندیشه معلم

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

09:00
1398/06/25

مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

09:00
1398/06/24

مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

15:00
1398/06/24

هتل پردیسان واقع در مشهد بزرگراه شهید کالنتری جنب پارک صدا و سیما

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

پارسیان
سیمان کردستان

11:30
 1398/06/25شرکت صنایع شیر ایران به نشانی :تهران ،خیابان آفریقا ،نرسیده به چهارراه حقانی (جهان
کودک) ،نبش خیابان بیست و سوم ،پالک  -60سالن اج تماعات طبقه منفی یک

مجتمع صنایع و معادن استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

احیاء سپاهان

ساعت مجمع

انتهای خ شهید مطهری  -مرکز همایش های بانک سپه

روزنامه
انتخاب
نمونهقانونی
شرکت بابازرس
حسابرس و
انتخاب
بورس
سازمان
اساسنامه
اساسنامه
مجتمع صنایع و معادن تطابق

پگاه خراسان

تاریخ و

آدرس

10:00
 1398/06/24تهران  -خیابان مالصدرا  -خیابان شیرازی شمالی  -خیابان حکیم اعظم  -پالک - 30
10:00
1398/06/24

سالن اج تماعات دانشگاه خاتم
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی میدان
شیخ بهایی خیابان دانشگاه الزهرا

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

10:00
1398/06/24

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

10:00
1398/06/24

انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد

09:00
 1398/06/23تهران  -کیلومتر  9جاده مخصوص کرج  -خیابان شهید محمود پوری  -شرکت بهنوش
11:00

تهران خیابان شهید بهشتی حدفاصل سهروردی ومیدان تختی پالک  220طبقه پنجم
شرکت سیمان کردستان
مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری

ایران

