بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری558556 :

شركت :بانک كار آفرين
كد صنعت571918 :

نماد :وكار

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1398/04/20در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزیکشنبه مورخ  1398/04/30در محل تهران  -شهرک قدس (شهرک غرب ) انتهاي بلوار دادمان  -مركز همایش هاي پزوهشگاه نيرو  -سالن
خليج فارس 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 به1397/12/29
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

(شركت سرمایه گذاري تدبير(سهامي خاص

424931033

%5

شركت نگين گنجينه ایرانيان(سهامي خاص)

425000000

%5

شركت توسعه اقتصادفردا(سهامي خاص)

425000000

%5

شركت مهرآفرینان دوران(سهامي خاص)

425000000

%5

شركت بيمه كارآفرین

663700904

% 7.81

سهامداران حقيقي

1047402394

% 12.32

سهامداران حقوقي

1991736721

% 23.43

جمع:

5402771052

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم محمدرضا فرزین به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم علي آزاد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم فرشاد محمد پور به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم نادر حسن زاده به عنوان منشي مجمع

% 63.56

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

عطا اله آیت الهي

4459642247

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

فضل اله معظمي

1219232483

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

مرتضي عزیزي

1286789028

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

محمدرضا فرزین

6199326261

اصلي

غير موظف

ناصر صنعتي نژاد فرد

0033849420

اصلي

احمد بهاروندي

4072727466

اصلي

عضو هيئت مدیره

مهدي سيف عليشاهي

4431516840

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

رئيس هيئت
مدیره

عضو هيئت مدیره غير موظف
موظف

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
حميد تهرانفر

كد ملي
0050937758

مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد -مدیریت بانکي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1397و 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:

تحصيلي

مبلغ (م .ريال)

شرح
سود (زیان) خالص

1,237,392

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,357,350

تعدیلت سنواتي

()578,425

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

778,925

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()255,000
0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

523,925

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,761,317

انتقال به اندوخته قانوني

()185,609

انتقال به سایر اندوختهها

()929,804

سود (زیان) انباشته پایان دوره

645,904

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)

()123,739

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

522,165

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

146

سود نقدي هر سهم (ریال)

15
8,500,000

سرمایه

موسسه حسابرسي هشيار بهمند 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

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
شرح

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

سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

20000000

20000000

4500

4500

توضيحات

بابت برگزاري حداقل  1جلسه در ماه
به صورت ناخالص

