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 آقاي جعفري  جناب

 رئيس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شيميايي و غذايي سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 30/12/1399پرداخت سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به  زمانبنديموضوع:

 

 با سالم و احترام،

هاي پذيرفته شده نزد سازمان دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت  12به منظور رعايت مفاد ماده 

بورس و اوراق بهادار، برنامه زمانبندي پرداخت سود سهامداران محترم شركت پتروشيمي نوري )سهامي عام( كه 

سهامدار باشند، به شرح زير  20/04/1400در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه اين شركت به تاريخ 

 اعالم مي گردد.
 

 ي داراي كد سجام:سهامداران حقيق    -1

به بعد و از  29/04/1400  سود سهامداران حقيقي كه در سامانه سجام ثبت نام كرده اند، از تاريخ

طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، به شماره حساب بانكي معرفي 

 شده در سامانه سجام واريز مي گردد.

 

 ارندگان مطالبات سنواتي:سهامداران حقيقي غير سجامي و د    -2

سهامداراني كه در سامانه سجام ثبت نام نكرده اند و يا سهامداراني كه سود مصوب مجامع سالهاي 

به بعد با مراجعه حضوري به هر يك  01/06/1400 گذشته را دريافت نكرده اند، مي توانند از تاريخ

و اعالم كد بورسي، نسبت به دريافت  از شعب بانك تجارت در سراسر كشور و با ارائه كارت ملي

 سود خود اقدام نمايند.
 

 صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها:    -3

 درخواست با بعد به 01/06/1400 سود سهام صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها از تاريخ

كتبي و ارائه مجوز فعاليت، آخرين آگهي تغييرات صاحبان امضاي مجاز و اعالم شماره حساب 

 بانكي متعلق به صندوق يا سبد، پرداخت خواهد شد. 
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 سهامداران حقوقي:    -4

 ملي، شناسه ثبت، شماره ذكر با شركت مهر به ممهور رسمي نامه ارسال سود سهامداران حقوقي با

الم شماره حساب بانكي و شماره شباي مربوطه نزد يكي از بانك هاي كشور به اع و سهامداري كد

 همراه آخرين آگهي تغييرات صاحبان امضاي مجاز در مهلت قانوني به حساب آنان واريز مي گردد.

 

 -باالتر از خيابان وحيد دستگردي -خيابان وليعصر -آدرس شركت جهت ارسال مدارك: تهران

امور سهام  -6واحد  5طبقه  -برج كيان -2551پالك  -يناصر نبش خيابان شهيد

 نوري پتروشيمي شركت

 

 تشكـرا ب 

 تقي  صانعي 

  رئيس هيات مديره و مدير عامل نايب

 


