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اطالعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ٨٨٤٠ و شناسه ملی ١٠٧٢٠٢١٩٤٢٠

به موجب آگهی منتشـره در روزنامه های دنیای اقتصـاد و گیالن امروز مورخ ١٤٠٠/٠٢/٠٧ مبنی بر دعوت به مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ ١٤٠٠/٠٢/١٨ به استحضار میر ساند با عنایت به شیوع بیماری ناشی از کرونا و حسب 
ابالغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاری مجمع با حضور حداکثر ١٥ سهامدار حقیقی 
و یا حقوقی می باشد .لذا باعنایت به الزام حضور ارکان هیأت رئیسه و نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
و نظر به اهمیت حفظ سالمت سهامداران ارجمند و رعایت ابالغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بمنظور پیشگیری از شیوع 
این بیماری از سهامداران محترم تقاضـــا می گردد با مشـــاهده هم زمان جلســـه مجمع از طریق پخش زنده در اینســـتاگرام 
به آدرس https://www.instagram.com/pegahgilandairy    ما را در برگزاری هرچه بهتر جلسه مجمع یاری نمایند. 
ضمناً جهت دسترسی ، ضروری ست سهامداران با اعالم مشخصات سهامداری و شماره تماس با امور سهام شرکت هماهنگ نمایند. 
از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند شد درخواست می گردد تمام اصول الزم برای 

حفظ سالمتی خود و دیگر شرکت کنندگان از جمله موارد ذیل را رعایت فرمایند:

١-    خودداری از دست دادن و روبوسی
٢-    همراه داشتن خودکار و ماسک و دستکش

٣-    حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان

لطفاً در صور تی که احدی از نمایندگان یا سهامداران عالئم سرماخوردگی یا شبه آنفوالنزا دارند از حضور در مجمع خوداری و 
نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند.

همچنین الزم به ذکر است که به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه پک تبلیغاتی خودداری شده است.

موسی اسماعیل زاده

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره
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