بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری727514 :

شركت :بانک شهر
كد صنعت571908 :

نماد :وشهر(شهر)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/12/04در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 10:30روزپنج شنبه مورخ  1399/12/14در محل سالن اجتماعات این بانک واقع در تهران  ،خيابان فردوسي  ،نرسيده به ميدان فردوسي ،
انتهاي كوچه ضرابي  ،ساختمان بانک شهر برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصميم گيري نمود و در مورد بقيه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به با عنایت به اینکه بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص تصميم گيري در ارتباط با بند هاي مرتبط به گزارش حسابرس و بازرس قانوني موضوع
بند هاي  2 ، 1و  3دستور جلسه به طول انجاميد و با توجه به محدودیت زماني موجود با پيشنهاد هيأت رئيسه مجمع و تصویب مجمع مقرر گردید در اجراي
ماده  104اصلحيه قانون تجارت تنفس اعلم نموده و تصميم گيري در خصوص بند  6دستور جلسه را به ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  27/12/1399موكول
نماید .مجمع اعلم تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدي مجمع در ساعت  10:00تاریخ  1399/12/27در محل تهران نرسيده به ميدان فردوسي انتهاي كوچه
ضرابي ساختمان بانک شهر برگزار گردد
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

درصد

سایر سهامداران

151056555

% 0.97

صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران

778642031

%5

شهرداري قزوین

1038189372

% 6.67

شهرداري كرج

1090098844

%7

شهرداري تبریز

1090098844

%7

شهرداري شيراز

1090098844

%7

شهرداري قم

1090098844

%7

شهرداري اصفهان

1163915102

% 7.47

شهرداري مشهد

1372832405

% 8.82

شهرداري تهران

1557284063

% 10

جمع:

10422314904

% 66.93

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عبدالحميد امامي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مظفر سليماني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم غلمحسين تابش فر به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم هوشنگ عمراني كلوچه 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

تحصيلي

سيدمحمدمهدي احمدي

0061995193

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري

احمد درخشنده

1229454152

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

عيسي قهرماني چابک

2691377202

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

فوق ليسانس

حسن رستم پناه

3962060669

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

محمدعلي خادمي
سيدبنادک

4431571876

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

فوق ليسانس

محسن زرندي مقدم

0071702385

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري

رضا یاري فرد

4208616075

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
احمد درخشنده

كد ملي
1229454152

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس

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

()48,660,291

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()123,592,901

تعدیلت سنواتي

()24,299,042

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()147,891,943

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()147,891,943

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()196,552,234

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()196,552,234

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()196,552,234
()3,125

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

0

سود نقدي هر سهم (ریال)

15,572,841

سرمایه

حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود 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:
همشهري
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

حق حضور (ریال)
پاداش (ميليون ریال)

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

24000000

30000000

0

0

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

