بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری285891 :

شركت :بانک خاورميانه
كد صنعت651965 :

نماد :وخاور

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1394/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1395/04/13در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزپنج شنبه مورخ  1395/04/24در محل تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) مجموعه فرهنگي ورزشي تلش
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 به1394/12/29
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 سيستم كيفيت فنون

200000000

%5

سایر

3040000000

% 76

3240000000

% 81

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم خسرو نایبي اهرنجاني به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم جواد خوانساري به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم منوچهر ملکياني فرد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي خليلي سادات لو به عنوان منشي مجمع
ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقي يا

شمارۀ ثبت
عضو

حقوقي هيئت مديره حقوقي/كد

سمت

نوع

نوع

نام نماينده عضو

كد ملي

شركت

عضويت

حقوقي

نماينده عضو

موظف/غير

مدرك

موظف

تحصيلي

حقوقي

ملي
خسرو نایبي اهرنجاني

2850179701

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

غير موظف

كارشناسي ارشد

پرویز عقيلي كرماني

0039606465

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

دكتري

امير دادخواه

2929134267

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي

سيد حسين سليمي

0038816652

اصلي

نایب رئيس هيئت غير موظف
مدیره

كارشناسي ارشد

جواد جوادي

1621585336

علي البدل

روزبه پيروز

0452811155

اصلي

مجيد صفریان

0900119020

علي البدل

عضو هيئت مدیره

موظف

عضو هيئت مدیره غير موظف
عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي

رضا سلطانزاده

0057287023

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

دكتري

پرویز خاكپور

0044729111

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

كارشناسي ارشد

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0039606465

نام مدير عامل
پرویز عقيلي كرماني

مدرك تحصيلي
دكتراي امور مالي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1394/12/29و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل ميباشد:
شرح

واقعي سال مالي
منتهي

درصد نسبت به

صورتهای مالي حسابرسي شده

به1394/12/29
(ميليون ريال)
درآمدهاي مشاع
سود تسهيلت اعطایي -مشاع
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاري ها و سپرده گذ
جمع درآمدهاي مشاع
سود علي الحساب سپرده هاي سرمایه گذاري
تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرم
سهم سود سپرده گذاران
سهم بانک از درآمدهاي مشاع (شامل حق الوكاله)
درآمدهاي غيرمشاع
درآمد كارمزد
نتيجه مبادلت ارزي
سایر درآمدها
جمع درآمدهاي غير مشاع
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه هاي اداري و عمومي
هزینه مطالبات مشکوک الوصول

5,936,230
804,494
6,740,724
()4,885,992
0
()4,885,992
1,854,732
390,259
50,355
113,050
553,664
2,408,396
()673,773
()199,361

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

-100
14
114
()82
0
()82
31
-7
1
2
9
41
-()11
()3

()109
()9,872
()24,761
()907,876
1,500,520
()139,718
1,360,802
340
4,000,000

هزینه هاي مالي
هزینه كارمزد
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از ماليات
ماليات
سود (زیان) خالص
سود هر سهم پس از كسر ماليات
سرمایه

0
0
0
()15
25
()2
23
0
67

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

1,360,802

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

769,957

تعدیلت سنواتي

()7,265

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

()640,000

انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه

0

انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

1,483,494

اندوخته قانوني

()204,120

سایر اندوخته ها

0

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

()1,000,000
279,374
250

موسسه حسابرسي تدوین و همکاران بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي هشيار بهمند بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

دنياي اقتصاد

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره:
مبلغ 10000000ریال بابت برگزاري حداقل  2جلسه در ماه مصوب شد.
تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :
 10000ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.
ساير موارد:
مجمع با توجه به نامه شماره  121934/95مورخ  20/04/95بانک مركزي جمهوري اسلمي ایران با اكثریت آرا حاضرین در مجمع تصویب نمود كه حداقل مبلغ
 5.277ميليون ریال بابت كسري ذخایر عمومي مطالبات مشکوک الوصول و حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها از سود سهام پيشنهادي كسر گردد.

