بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری560363 :

شركت :بانک تجارت
كد صنعت571919 :

نماد :وتجارت

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 1398/04/17در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 14:30روزدوشنبه مورخ  1398/04/31در محل تهران ،بزرگراه شهيد چمران ،خيابان یمن ،ميدان شهيد شهریاري ،بلوار دانشجو ،مركز
همایش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

شركت ماكرو اینترنشنال سرویسز

3350161835

% 1.5

سایر سهامداران

3834107472

% 1.71

شركت خدمات پشتيباني مهر 78

4267590693

% 1.91

سازمان خصوصيسازي  -وكالتي (سهام ترجيحي)

11192200781

%5

صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني تجارت bbb

13003349544

% 5.81

شركت سرمایه گذاري صبا تامين

17128440925

% 7.65

دولت جمهوري اسلمي ایران

38067441564

% 17

 30شركت سرمایهگذاري استاني (سهام عدالت)

89570449242

% 40

جمع:

180413742056

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عباس مرادپور به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهرداد نعمتي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدرضا نورمحمدي به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

% 80.57

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

موظف/غير مدرك
موظف

عضو حقوقي

رضا دولت آبادي

0790349299

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

عباس اشرف نژاد

2851282204

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

عليرضا حاجعلي

0050127977

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

موظف

علي كي لني

2091914525

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

اميرمسعود رزازان

4591175723

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

تحصيلي

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0790349299

نام مدير عامل
رضا دولت آبادي

مدرك تحصيلي
ليسانس حقوق قضایي

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

رضا دولت آبادي

حقيقي

0790349299

اصلي

عباس اشرف نژاد

حقيقي

2851282204

اصلي

علي كي لني

حقيقي

2091914525

اصلي

اميرمسعود رزازان

حقيقي

4591175723

اصلي

ساير موارد:
با عنایت به طولني شدن جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به  1397/12/29تا ساعت  ،15:25جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده راس ساعت
 15:30آغاز و در ساعت  15:50خاتمه یافت.

