بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری656333 :

شركت :بانک خاورميانه
كد صنعت571925 :

نماد :وخاور

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 1399/04/15در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1399/04/25در محل بزرگراه حقاني ،تقاطع بزرگراه همت ،سالن همایش هتل ارم 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 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

تعداد سهام

شركت سرمایه گذاري تامين آتيه مسکن

275889937

% 2.76

سایر

6994110063

% 69.94

7270000000

% 72.7

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم خسرو نایبي اهرنجاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم آرش به داش به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي شيخي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي خليلي سادات لو به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

درصد

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

تحصيلي

خسرو نایبي اهرنجاني

2850179701

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

كارشناسي ارشد
حسابداري

پرویز عقيلي كرماني

0039606465

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتراي امور
مالي

سيد حسين سليمي

0038816652

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

جواد جوادي

1621585336

اصلي

عضو هيئت مدیره

روزبه پيروز

0452811155

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
روابط بين
الملل

پرویز خاكپور

0044729111

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد
معماري و
شهرسازي

اميرحسين امين آزاد

0037009834

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
پرویز عقيلي كرماني

كد ملي
0039606465

مدرك تحصيلي
دكتراي امور مالي

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:

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
مدیریت
اجرایي

كارشناسي ارشد
مدیریت
اجرایي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

8,647,669

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

3,799,301

تعدیلت سنواتي

()98,440

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

3,700,861

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,400,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

()1,525,113

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

775,748

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

9,423,417

انتقال به اندوخته قانوني

()1,297,151

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

8,126,266

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()2,000,000

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

6,126,266

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

865

سود نقدي هر سهم (ریال)

200
10,000,000

سرمایه

موسسه حسابرسي بيات رایان بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي دش و همکاران 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)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

30000000

20000000

29400

42000

ساير موارد:

* حق حضور اعضاي غير موظف هيات مدیره براي سال جاري به ازاي هر جلسه مي باشد.

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

