بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری710933 :

شركت :بانک انصار
كد صنعت571926 :

نماد :وانصار(انصار)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1397/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1399/08/29در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 09:00روزیکشنبه مورخ  1399/09/30در محل تهران -خيابان شهيد مطهري -باشگاه بانک سپه 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 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

1080337

% 0.01

سهام وثيقه صندوق بيمه اجتماعي روستایيان و عشایر

266589022

% 2.67

شركت سرمایه گذاري ارشک

283610978

% 2.84

شركت ارزش آفرینان صبا

500000000

%5

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشایر

816289022

% 8.16

صندوق بازنشستگي صدا و سيماي ج.ا.ا

993674793

% 9.94

وثيقه بانک مركزي (یمين)

1000000000

% 10

شركت خدمات آینده اندیش نگر

4965723502

% 49.66

سایر اشخاص حقيقي و حقوقي

جمع:

8826967654

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم خسرو فرحي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم مصطفي پرتو افکنان به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم مهدي رضایي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمدمهدي مومن زاده به عنوان منشي مجمع

% 88.27

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
آیت اله ابراهيمي

مدرك تحصيلي
دكتري

كد ملي
4011250864

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

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

2,848,020

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

1,940,569

تعدیلت سنواتي

()49,194

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

1,891,375

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

()1,500,000

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

391,375

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

3,239,395

انتقال به اندوخته قانوني

()427,203

انتقال به سایر اندوختهها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات
سود (زیان) خالص هر سهم -ریال
سود نقدي هر سهم (ریال)
سرمایه

2,812,192
0
2,812,192
285
0
10,000,000

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
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

شرح

حق حضور (ریال)

0

0

بابت برگزاري حداقل  0جلسه در ماه

پاداش (ميليون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

ساير موارد:

توضيحات

