شرکت داروپخش (سهامی عام)
جدول زمانبندی پرداخت سود سهام مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/20
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت داروپخش (سهامی عام) که تا تاریخ  1400/04/20سهامدار این شرکت
بوده اند می رساند به استناد تبصره  3ماده  5دستورالعمل انضباطی سازمان بورس اوراق بهادار  ،سود سهام مصوب عملکرد سال
 ( 1399به ازای هر سهم  11.188ریال ) طبق جدول زمانبندی ذیل قابل دریافت می باشد.

حقیقی

سهامداران

حقوقی

سهامداران

تعداد سهام

تاريخ مراجعه

از  1تا  2.000سهم

از تاريخ 1400/09/01

از  2.001تا  20.000سهم

ازتاريخ 1400/09/22

از  20.001سهم به باال

از تاريخ 1400/10/11

سهامداران حقوقی دارنده تا  1میلیون سهم

از تاريخ  1400/11/20تا 1400/12/10

سهامداران حقوقی دارنده بیش از  1میلیون سهم

از تاريخ 1400/12/11
براساس توافق فی مابین

نحوه پرداخت سود سهام
الف ) سهامداران حقیقی :

سهامداران محترم حقیقی با همراه داشتن مدارک شناسایی ( کارت ملی و کد سهامداری ) و وکالی سهامداران با ارائه وکالتنامه
رسمی معتبر  ،طبق برنامه زمانبندی اعالم شده به یکی از شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و سود سهام خود را
نقدا دریافت نمایند.
از سهامداران محترم حقیقی که تاکن ون تصویر شناسنامه و کارت ملی و آدرس و شماره تلفن خود را به این شرکت ارسال ننموده
اند درخواست می شود نسبت به تکمیل و ارسال اطالعات طبق فرم پیوست از طریق پست سفارشی  ،پست الکترونیکی به آدرس
ذیل و یا مراجعه به شرکت اقدام نمایند.
ب ) سهامداران حقوقی :

از سهامد اران محترم حقوقی تقاضا می شود نسبت به تکمیل و ارسال اطالعات طبق فرم پیوست از طریق اعالم رسمی به این
شرکت اقدام نمایند تا ترتیب پرداخت سود سهام آنها طبق جدول زمانبندی فوق صورت پذیرد.
تلفن تماس26219970 :
آدرس شركت :تهران -خيابان ولي عصر روبروي پارك ملت خيابان ناهيد غربي پالك 81

آدرس وب سايت www.DPHOLDING.com :پست الکترونيک saham@dpholding.com

هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)

شركت داروپخش ( سهامي عام )

سهامداران حقیقي

فرم مشخصات سهامداران
نام :

نام خانوادگي :

نام پدر:

محل صدور:

شماره شناسنامه :

كدملي :

تاريخ تولد :

كد سهامداری بورس :

كدپستي :
تلفن :

نشاني :

سهامداران حقوقي

تاريخ و امضاء :

نام شركت :

شماره ثبت

كدبورس :

شناسه ملي :

نام بانک :

نام شعبه :

كداقتصادی :

شهر محل شعبه :

شماره حساب شبا :

كدشعبه :

IR

نشاني شركت :
تلفن:

كدپستي :

تاريخ و امضاء :

2

