بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری170278 :

شركت :بانک خاورميانه
كد صنعت651965 :

نماد :وخاور

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1392/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 1393/03/26در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت 11:00
روز پنج شنبه مورخ  1393/04/05در محل سالن همایش هاي مجنمع فرهنگی ورزشی تلش به نشانی 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:
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:
اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد

شرکت شهرک صنایع دریایی ساحاي اروند

40000000

%1

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

40000000

%1

شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

40000000

%1

سيد حسين سليمی

42195000

% 1.05

شرکت سام گروه (سهامی خاص)

43000000

% 1.08

شرکت سرمایه گذاري پارس توشه

54013085

% 1.35

شرکت سرمایه گذاري کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

60000000

% 1.5

فرزام منوچهري

70000000

% 1.75

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

83570000

% 2.09

مهدي تمدن دلل

128780000

% 3.22

شرکت تامين آتيه خاورميانه

168277982

% 4.21

شرکت سيستم کيفيت فنون

200000000

%5

سایر

1430200000

% 35.76

جمع:

2400036067

% 60

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم خسرو نایبی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم سيد حسين سليمی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم منوچهر ملکيانی فرد به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علی خليلی سادات لو به عنوان منشی مجمع
توضيحات:
مجمع مورد ذیل را تصویب نمود:
بر اساس نامه شماره  92/377538مورخ  1392/12/22بانک مرکزي جمهوري اسلمی ایران مبنی بر لزوم تغيير اساسنامه بانک بر مبناي اساسنامه تصویب
شده در جلسه یک هزارو یکصدو هفتادو سومين جلسه مورخ  92/12/13شوراي پول و اعتبار مطرح گردید که مجمع با اتفاق آراء پس از بحث و بررسی و بنا
بر مراتب فوق اساسنامه جدید بانک را بشرح اساسنامه مشتمل بر  147ماده و  22تبصره مورد تصویب قرارداد و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی بانک
گردید

