
زمان بندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی
 منتهی به 1398/12/29

به منظور رعایت مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق 
بهادار، برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت نفت پاسارگاد )سهامی عام( که در تاریخ برگزاری 

مجمع عمومی عادی ساالنه این شرکت به تاریخ 1399/04/31 سهامدار باشند، به شرح زیر اعالم می گردد: 
1  سهامداران حقیقی دارای کد سجام: 

شرکت   طریق  از  و  بعد  به   1399/06/01 تاریخ  از  کرده اند،  ثبت نام  سجام  سامانه  در  که  حقیقی  سهامداران  سود 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب بانکی معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

2  سهامداران حقیقی غیر سجامی و دارندگان مطالبات سنواتی: 
سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند و یا سهامدارانی که سود مصوب مجمع سال گذشته را دریافت 
نکرده اند. می توانند از تاریخ  1399/07/01 به بعد با مراجعه حضوری به هر یک از شعب بانک پارسیان در سراسر کشور 

و با ارائه کارت ملی و اعالم کد بورسی، نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.
3  صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها: 

سود سهام صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها از تاریخ 1399/07/01 به بعد با درخواست کتبی و ارائه مجوز 
فعالیت، آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز و اعالم شماره حساب بانکی متعلق به صندوق یا سبد، پرداخت 

خواهد شد.
4  سهامداران حقوقی: 

سود سهامداران حقوقی از طریق واریز به حساب بانکی در مهلت قانونی و با تکمیل جدول ذیل در سر برگ شرکت و با 
امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت و به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز واریز می گردد.

    آدرس شرکت جهت ارسال مدارک: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل دو، پالک 37، 
کدپستی 1998873665 یا صندوق پستی 4598-19395 شرکت نفت پاسارگاد 

مشخصات شخص حقوقی
نام شرکت: 

شماره ثبت:محل ثبت: 
کد بورسی:شناسه ملی:

شماره تلفن همراه مدیرعامل:شماره تلفن ثابت:
کدپستی:پست الکترونیکی:

آدرس پستی: 

مشخصات حساب بانکی شخص حقوقی
نوع حساب: نام بانک: 

کد شعبه: نام شعبه: 
نام صاحب حساب )به نام شخص حقوقی(:

شماره حساب بانکی: 
                             IR                                                                                                                                                                                 : )شماره شبای حساب بانکی )24 رقم

هیأت مدیره شرکت نفت پاسارگاد
www.Tappico.com                            www.pasargadoil.com


