Notice of Monitor’s Determination Regarding Members’ Motions at the
2019 Annual General Meeting (AGM)
December 1, 2020
TAKE NOTICE THAT:






This Notice follows the November 11, 2020 Notice Regarding Members’ Motions For the
2019 AGM, notifying ICC members that “The Court-Appointed Monitor will determine,
in his sole and absolute discretion, which Members’ Motions, if any, will be considered
at the 2019 AGM”.
The 2019 AGM Committee received and accepted for consideration 18 Members’
Motions by 5 PM Eastern Standard Time on November 25, 2020 (the “Motion
Deadline”), and it received but did not accept for consideration 1 Member’s Motion
which was received by the Committee after the Motion Deadline.
The Court-Appointed Monitor, having full and final authority over the entire process and
all matters relating to the 2019 AGM and 2019 Election, including Members’ Motions,
carefully reviewed the 18 Members’ Motions received and accepted for consideration
by the 2019 AGM Committee, in consultation with the 2019 AGM Committee and the
Court-Appointed Technical Expert, and has determined that none of these Members’
Motions will be considered at the 2019 AGM because:
 ICC members do not have the legal right, power or authority to have these
Members’ Motions considered at the 2019 AGM under the Ontario Corporations
Act and governing law;
 The formal proposals in these Members’ Motions sought to be considered at the
2019 AGM are outside the purview of ICC members;
 These Members’ Motions conflict with or are inconsistent with governing law,
court orders, ICC By-Laws, and good corporate governance practices;
 These Members’ Motions impermissibly usurp or infringe on the rights, roles,
functions, powers and authority of the Court or the ICC board of directors, or
both;






These Members’ Motions are unreasonable, impractical, unenforceable and/or
not authorized by law; and/or
 The actions proposed by these Members’ Members lack sufficient clarity and
precision as to what appropriate action is being called for and who is to take
action and for what proper purpose, and/or as to what specific policy relevant to
and appropriate for the ICC is sought to be considered at the 2019 AGM.
Accordingly, no Members’ Motions will be considered at the 2019 AGM.
The Court-Appointed Monitor will speak to the matter of Members’ Motions (ICC 2019
AGM Agenda, Item #9) at the 2019 AGM.

2019 AGM Committee
https://www.iccongress.ca/2019_agm

اعالم تصمیم ناظر منتصب دادگاه در مورد طرحهای پیشنهادی اعضا
برای مجمع عمویم سالیانه 2019
دسامب 2020
تاری خ 1
ر

توجه کنید
نوامب  2020در مورد طرحهای اعضا برای مجمع عمویم  2019یم باشد که
 این اطالعیه به دنبال اطالعیه تاری خ 11ر
ن
یط آن به اعضای کنگره ایرانیان کانادا اعالم شد "ناظر منتصب دادگاه ،با اختیارات تام و صالحدید خود ،از بی طرحهای
ی
دریافت ،طرحهای را که در مجمع عمویم  2019ارائه خواهند شد تعی ن
ی خواهد کرد".
ی
ن
نوامب
تعیی شده در ساعت  5بعد ازظهر روز25
 کمیته برگزاری مجمع عمویم  2019تعداد  18طرح اعضا تا مهلتر
ن
تعیی شده دریافت شد که پذیرفته نشد.
 2020دریافت و جهت برریس قبول کرد .یک طرح بعد از مهلت
نهای در مورد کل روند و تمام مسائل مربوط به مجمع عمویم و انتخابات ،از جمله
 ناظر منتصب دادگاه ،با اختیار کامل و یبرریس طرحهای ارائه شده اعضا ،با دقت  18طرح پیشنهادی را با مشاورت با اعضای کمیته برگزاری مجمع عمویم و
ی
کارشناس ن
ن
دریافت به دالیل زیر برای مجمع عمویم  2019در
تعیی کرده است که هیچیک از طرحهای
فت منتصب دادگاه ،
نظر نخواهد گرفته شد :
ن
ن
قانوی ،قدرت ویا اختیار برای ارائه طرح در مجمع
قوانی حاکم ،اعضای کنگره حق
 بر طبق قانون رشکتهای اونتاریو وعمویم ندارند،
 پیشنهادات رسیم ارائه شده در طرحهای اعضا برای در نظر گرفته شدن در مجمع عمویم  2019خارج از حوزهصالحیت اعضا یم باشند،
ن
 طرحهای ارائه شده اعضا در تضاد با یا ناهماهنگ با قانون حاکم ،دستورات دادگاه ،آیی نامه کنگره و یا شیوه هایاهبی متداول رشکتها یم باشند ،
ر ر
 طرحهای ارائه شده اعضا به طور غب مجاز ناقض یا متعارض به حقوق ،نقش ،عملکرد ،اختیارات و اقتدار دادگاه یاهیئت مدیره کنگره ویا هردو یم باشند،
ً
 -طرحهای ارائه شده اعضا غب معقول ،غب عمیل ،غب قابل اجرا و یا قانونا غب مجاز یم باشند؛ و یا

ن
مناست
 اقدامات پیشنهادی در طرحهای ارائه شده اعضا فاقد وضوح و جزییات کاف در مورد اینکه چه اقدامر
مناست و یا چه سیاست خایص مربوط به
فراخوانده یم شود و چه کیس قرار است چه اقدایم کند  ،و در جهت چه هدف
ر
کنگره  ،برای در نظر ی ن
گرفی در مجمع عمویم یم باشند.
 بر این اساس هیچیک از طرحهای اعضا برای ارائه در مجمع عمویم ساالنه  2019در نظر گرفته نخواهد شد. ناظر منتصب دادگاه در جلسه مجمع عمویم در مورد طرحهای پیشنهادی اعضا صحبت خواهد کرد (بند  9دستورجلسه مجمع عمویم ساالنه .) 2019

کمیته برگزاری مجمع عمویم 2019
https://www.iccongress.ca/2019_agm

