تاریخ نامه:

1400/06/01

شماره نامه:
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ندارد

جناب آقای جعفری
ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع :اصالحیه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/02/31
با سالم و احترام
به منظور رعایت مفاد ماده  12دستورالعمل اجرائی افشای اطالعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ،تکریم سهامداران محترم و رعایت تساوی حقوق سهامداران ،برنامه زمانبندی اصالحی پرداخت سود
سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی
عادی ساالنه این شرکت سهامدار باشند ،به شرح ذیل اعالم میگردد:
 )1سهامداران حقیقی:
سهامداران حقیقی میتوانند از تاریخ  1400/06/02به بعد با مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک پارسیان در
سراسر کشور و با ارائه کارت ملی و اعالم کد بورسی ،نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.
 )2صندوق های سرمایه گذاری ،سبدگردان ها و سهامداران حقوقی:
سود سهام صندوق های سرمایه گذاری ،سبد گردان ها و همچنین سهامداران حقوقی (با رعایت تساوی حقوق
سهامداران) از طریق واریز به حساب بانکی  ،از تاریخ  1400/06/02و با تکمیل و ارسال جدول ذیل در سربرگ
شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت و به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز
واریز میگردد.
آدرس امور سهام شرکت :تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه غربی ،خیابان مرغاب ،پالک  ،7طبقه،4
واحد  ،7امور سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین (سهامی عام)،
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مشخصات شخص حقوقی
نام شرکت:
محل ثبت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

کد بورسی:

شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه مدیرعامل:

پست الکترونیکی:

کد پستی:

آدرس پستی:
مشخصات حساب بانکی شخص حقوقی
نام بانک:

نوع حساب:

نام شعبه:

کد شعبه:

نام صاحب حساب (بنام شخص حقوقی):
شماره حساب بانکی:
شماره شبای حساب بانکی ( 24رقم):

حسین ابوئی مهریزی
مدیرعامل
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