بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيري557580 :

شركت :سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
كد صنعت399904 :

نماد :وبانک

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 10:00روزچهار شنبه مورخ  1398/04/26در محل تالر اندیشه واقع در تهران-خيابان سميه ،نرسيده به خيابان حافظ ،حوزه هنري سازمان تبليغات اسلمي
برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
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
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سها مدا را ن حقيقي

83260888

% 0.51

بيمه مركزي

172775895

% 1.06

شركت بيمه ایران

193125725

% 1.19

شركت سرمایه گذاري تدبير

203333569

% 1.25

شركت سرمایه گذاري خدمات مدیریت سرمایه مدار

295650625

% 1.82

سایر سها مداران حقوقي

381756400

% 2.35

موسسه صندوق بازنشستگي  ،وظيفه  ،از كار افتادگي كاركنان بانکه

2421250000

% 14.9

بانک ملي ایرا ن

10267376351

% 63.18

جمع:

14018529453

د -اعضاي هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حسين فرزان اصل به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم ناصر آقاجاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم معصومه رضایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم كوروش اماني به عنوان منشي مجمع

% 86.27

ه -اعضاي هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي
عليرضا شریفي

سمت

عضو حقوقي

موظف
رئيس هيئت
مدیره

تحصيلي

بانک ملي ایران

60

اصلي

شركت سرمایه گذاري
توسعه ملي

208669

اصلي

سيد مهدي سدیدي  0321622014عضو هيئت مدیره

شركت خدمات مدیریت
سرمایه مدار

9729

اصلي

حسين فرزان اصل  0069485496نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

فوق ليسانس

شركت مدیریت توسعه نگاه
پویا

318437

اصلي

سعد اله عيسي زاده  0059324279عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

شركت ملي مسکن و صنایع
ساختمان

56425

اصلي

 0051510790عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس

عباس نعيمي

0059642947

موظف/غير مدرك

غير موظف

فوق ليسانس

موظف

فوق ليسانس

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
سيد مهدي سدیدي

كد ملي
0321622014

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

18,080,058

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

9,387,696
0

تعدیلت سنواتي
سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

9,387,696

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()8,125,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

1,262,696

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

260,000
19,602,754

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

()31,633

انتقال به سایر اندوختهها

()6,019,379

سود (زیان) انباشته پایان دوره

13,551,742

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()11,131,250

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

2,420,492

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

1,113

سود نقدي هر سهم (ریال)

685
16,250,000

سرمایه

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههاي زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاري  -مبلغ

16000000

20000000

3500

1000

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

ساير موارد:
سود تقسيمي به موجب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1398/04/26معادل  685ریال براي هر سهم ( 611ریال از محل سود قابل تخصيص و 74ریال از
محل اندوخته سرمایه اي طبق ماده58اساسنامه شركت)مي باشد وليکن به دليل محدودیت در فرم فوق الشاره تماما از محل سود انباشته انعکاس یافته است- .
مجمع ضمن تنفيذ كمک هاي بلعوض پرداخت شده در سال  ، 1397با تعيين سقف مبلغ  4.000.000.000ریال (چهار ميليارد ریال) بودجه كمک هاي
بلعوض  ،در خصوص هزینه كرد این كمک ها  ،پس از تصویب در هئيت مدیره با رعایت صرفه و صلح  ،براي سال مالي منتهي به  1398/12/29موافقت
نمود.

