بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری701085 :

شركت :بانک آينده
كد صنعت571910 :

نماد :وآيند

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1399/12/30
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/09/06در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 10:00روزدوشنبه مورخ  1399/09/17در محل بزرگراه یادگار امام جنوب ،نرسيده به فرحزاد ،خيابان ایثارگران شمالي ،بلوار برادران فيروزي،
نبش كوهسار سوم ،شماره  ،36مؤسسه اندیشه معين برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

شركت بيمه رازي

799999999

%5

شركت توسعه سرمایه پارميس (با مسئوليت محدود)

800000000

%5

شركت مدیریت سرمایه آساي دانا (سهامي خاص)

800000000

%5

شركت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامي خاص)

800000000

%5

سایر

8802930392

% 55.02

جمع:

12002930391

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم شعبان مرادي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم ناصر فاتحي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم جمشيد اقبال پور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم یدال زحمت كش علي آبادي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 75.02

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

محمد فطانت فردحقيقي

2298866279

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري

علي سعيدي

0939670321

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري

علي اكبر عابدیني

2899735543

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

حسين مجاهدي

0790312425

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

شعبان مرادي

5709693774

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
محمد فطانت فردحقيقي

كد ملي
2298866279

مدرك تحصيلي
دكتري

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهمند بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

ساير موارد:

