بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری658865 :

شركت :بانک قرض الحسنه رسالت
نماد :وسالت

كد صنعت571904 :

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/04/21در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 15:00روزسه شنبه مورخ  1399/04/31در محل تهران خيابان سعادت آباد بالتر از ميدان كاج نبش باغستان یکم پلک  15برگزار 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 به1398/12/29
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

درصد

تعداد سهام

عليرضا عکاف زاده

5000000

%1

محمدرضا بني اسدي

10258080

% 2.05

مسعود شفيعي

17806717

% 3.56

عزیزاله ایزدي

17826794

% 3.57

ابوطالب اسحقي

18597876

% 3.72

سيد مصطفي یزدي نژاد

19683136

% 3.94

حسن اميدي

19880000

% 3.98

محمدرضا صنعتي فرد

20336096

% 4.07

سيد محمدرضا مصطفوي

20776460

% 4.16

مسعود صعيد زرندي

21267378

% 4.25

حميد عسکري

21822724

% 4.36

مصطفي عسکري پور

22835726

% 4.57

محمد صادق مهدوي

23884000

% 4.78

محمدرضا ورزنده

24995714

%5

محمد كمساري

24996233

%5

شركت سرمایه گذاري پویش صالحين

32507933

% 6.5

322474867

جمع:

% 64.49

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم علي سلطاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حسن اميري خانمکاني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد كمساري بناني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مجتبي قادر نظري به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای 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

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف
موظف

تحصيلي
كارشناس علوم
نظامي

محمدحسين حسين زاده

3189671141

اصلي

عضو هيئت مدیره

مهدي یزدچي

1286625181

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناس ارشد
حسابداري

علي سلطاني

3090341522

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

كارشناس ارشد
مدیریت دولتي

سيد سعيد شمسي نژاد

0384231810

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري مدیریت
مالي

علي رسولي زاده ئي

0939779862

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري مدیریت
مالي

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمدحسين حسين زاده

مدرك تحصيلي
كارشناس علوم نظامي

كد ملي
3189671141

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1398و 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

884,502

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()380,560

تعدیلت سنواتي

()78,148

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()458,708

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()458,708

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

425,794

انتقال به اندوخته قانوني

()63,869

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

361,925

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()37,500

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

324,425
1,769

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

75

سود نقدي هر سهم (ریال)

500,000

سرمایه

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)
ساير موارد:

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

10000000

12000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

 -1معاملت مشمول ماده  129لیحه اصلحي قانون تجارت مندرج در یادداشت توضيحي  44-2صورت هاي مالي تنفيذ و مورد تصویب قرار گرفت.
 -2مجمع كمک هاي بلعوض پرداختي بانک در سال مالي  1398را تنفيذ و مورد تصویب قرار داد و پرداخت كمک هاي بلعوض در سال مالي  1399را به
هيات مدیره بانک تفویض نمود.
 -3مقرر شد از سوقابل تخصيص ،به ازاي هر سهم  75ریال بين سهامداران تقسيم گردد.
و سایر مواردي كه در صلحيت مجمع عمومي عادي باشد.

