
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1398/11/23 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي به طور 

 فوق العاده راسس ساعت14:00 روزپنج شنبه مورخ 1398/12/08 در محل سالن همایش هاي بين المللي هتل المپيک، واقع در تهران، جنب درب غربي استادیوم 

آزادي، هتل المپيک برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

بانک ديشركت:

571914دي)وبدي(

تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال  مالي منتهي به 1397/12/29

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : 

613490شماره پيگيري:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني

تصویب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي به1397/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامة كثيرالنتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%22330000.03موسسه اندوخته شاهد

%86848060.14شركت سرمایه گذاري بوعلي)سهامي عام(

%2274048463.55شركت آتيه سازان دي

)BBB(5582786558.72صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني گرو هدي%

%5798922309.06سایر سهامداران

%314570333049.15خانواده شهدا -جانبازان وایثارگران

70.66 4522196867 %جمع:

 آقاي/خانم نصرت ال شهبازي به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم حميد علي صميمي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم اسلم كریمي به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم اردشير فریدوني به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضاي هيئت رئيسه:



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

رئيس هيئت اصلي3369507749نصرت ال شهبازي

مدیره

فوق ليسانسموظف

نایب رئيس هيئت اصلي6169498196فریدون رشيدي

مدیره

دكتريموظف

دكتريموظفمدیر عاملاصلي1651384363برات كریمي

فوق ليسانسموظفعضو هيئت مدیرهاصلي2249683131رحيم طاهري

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضاي هيئت  مديره :

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

دكتري1651384363برات كریمي

مشخصات مدير عامل:

 صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به  29/12/1397و گزارش فعاليت هيئت  مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .

و- تصميمات مجمع:

مبلغ )م. ريال( شرح

)38,664,873(سود )زیان( خالص

)43,731,743(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

0تعدیلت سنواتي

)43,731,743(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

0سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغييرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)43,731,743(سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

0انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)82,396,616(سود قابل تخصيص

0انتقال به اندوخته  قانوني

0انتقال به سایر اندوخته ها

)82,396,616(سود )زیان( انباشته پایان دوره

0سود سهام مصوب )مجمع سال جاري(

)82,396,616(سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 

)6,041(سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

0سود نقدي هر سهم )ریال(

6,400,000سرمایه

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل مي باشد:



موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازرس علي البدل انتخاب گردید. 

اطلعات

دنياي اقتصاد

روزنامه  يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد: 

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره 

توضيحاتسال جاري - مبلغسال قبل - مبلغ شرح

حق حضور )ریال( 

پاداش )ميليون ریال(

20000000 9000000

0 0

بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه

به صورت ناخالص

1- تعيين حق الزحمه و جبران خدمات اعضاي هيات مدیره بانک )اجرایي و غير اجرایي( حق حضور اعضاي غير موظف هيات مدیره به ازاي تشکيل حداقل 

یک جلسه در ماه ، مبلغ 20 ميليون ریال تعيين گردید و همچنين حقوق و مزایاي اعضاي موظف اجرایي و غير اجرایي هيات مدیره كه بصورت تمام وقت در 

بانک اشتغال داشته باشند به هيات مدیره تفویض گردید. 

2- تصميم گيري در خصوص معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت معاملت انجام شده توسط هيات مدیره موضوع ماده 129 لیحه قانوني 

اصلح قسمتي از قانون تجارت ، توسط مجمع مورد تایيد و تنفيذ قرار گرفت.

 3- سایر مواردي كه در صلحيت و اختيار مجمع عمومي عادي مي باشد. مشروح مذاكرات و تصميات مجمع به شرح صورتجلسه )خلصه مذاكرات(مورد 

تصویب قرار گرفت.

ساير موارد:


