بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری170210 :

شركت :بانک خاورميانه
كد صنعت651965 :

نماد :وخاور

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1392/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1393/03/26در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزپنج شنبه مورخ  1393/04/05در محل سالن همایش هاي مجتمع فرهنگي تلش به نشاني خيابان وليعصر بالتر از جام جم نرسيده به چهار راه
پارک وي 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 به1392/12/29
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 شهرک صنایع دریایي ساحاي اروند

40000000

%1

شركت گروه صنعتي سپاهان (سهامي عام)

40000000

%1

شركت مهندسي و ساختماني جهانپارس

40000000

%1

سيد حسين سليمي

42195000

% 1.05

شركت سام گروه (سهامي خاص)

43000000

% 1.08

شركت سرمایه گذاري پارس توشه

54013085

% 1.35

شركت سرمایه گذاري كارآفرینان صنعت ذوب فلزات

60000000

% 1.5

فرزام منوچهري

70000000

% 1.75

شركت گروه توسعه مالي مهر آیندگان

83570000

% 2.09

مهدي تمدن دلل

128780000

% 3.22

شركت تامين آتيه خاورميانه

168277982

% 4.21

شركت سيستم كيفيت فنون

200000000

%5

سایر

1430200000

% 35.76

2400036067

% 60

جمع:

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم خسرو نایبي به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد حسين سليمي 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 :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

سمت

نوع

نوع

نام نماينده عضو

كد ملي

شركت

عضويت

حقوقي

نماينده عضو

موظف/غير

مدرك

موظف

تحصيلي

حقوقي

خسرو نایبي اهرنجاني

2850179701

اصلي

رئيس هيئت
مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

پرویز عقيلي كرماني

0039606465

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري

امير دادخواه

2929134267

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي

سيد حسين سليمي

0038816652

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

جواد جوادي

1621585336

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

روزبه پيروز

0452811155

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

سرمایه گذاري صنایع ایران

88034

سهامي عام

اصلي

رضا سلطانزاده

 0057287023عضو هيئت مدیره

موظف

دكتراي علوم
پزشکي

شركت سرمایه گذاري ارزش
پژوه

219964

سهامي خاص

اصلي

مجيد صفریان

 0900119020عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي

شركت صنعت ساختمان گيو

259636

سهامي خاص

اصلي

پرویز خاكپور

 0044729111عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0039606465

نام مدير عامل
پرویز عقيلي كرماني

مدرك تحصيلي
دكتري امور مالي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1392/12/29و 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
به1392/12/29

درآمد حاصل از تسهيلت اعطایي
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشاركت
جمع درآمدها
هزینه هاي عمومي اداري و تشکيلتي
هزینه مطالبات مشکوک الوصول

(ميليون ريال)
87,019
221,276
527,758
()41,680
()40,041

درصد نسبت به

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

جمع درآمدها

صورتهای مالي حسابرسي شده

100
254
606
()48
()46

سود (زیان) عملياتي
هزینه هاي مالي
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته
اقلم غير مترقبه ,اثرات انباشته تغيير در اصول و رو
سود (زیان) قبل از كسر ماليات
ماليات
سود (زیان) خالص دوره
سود عملياتي هر سهم (ریال)
سود هر سهم قبل از كسر ماليات (ریال)
سود هر سهم پس از كسر ماليات
سرمایه

446,037
0
0
0
446,037
0
446,037
()25,410
420,627
112
112
105
4,000,000

513
0
0
0
513
0
513
()29
483
0
0
0
4,597

ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح
سود یا زیان پس از كسر ماليات
سودانباشته ابتداي دوره
تعدیلت سنواتي
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
پاداش هيئت مدیره مصوبه سال قبل
سایر اندوخته هاي مصوب سال قبل
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
سود قابل تخصيص
اندوخته قانوني
اندوخته طرح و توسعه
پاداش هيئت مدیره
سود سهام مصوب سال جاري
سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
سود نقدي هر سهم (ریال)

مبلغ (م .ريال)
420,627
0
0
0
0
0
0
0
420,627
0
0
0
0
420,627
0

موسسه حسابرسي بيات رایان بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سخن حق 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 :
 9000ميليون ریال ناخالص پاداش هيئت مدیره تعيين شد.

