حاکمیت شرکتی
ردیف
1

2
3
4
5

انتشار

سرفصل اطالعات
ساختار هیأت مدیره شامل مشخصات اعضای هیآت مدیره
مؤسسه اعتباری ،حدود اختیارات ،و مسئولیتهای هر یک ،فرآیند (ضمیمه شماره )1
انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان
ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و
مشخصات هر یک ،حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک،
فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویههای گزارشدهی آنان
ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده باالی یک درصد
و تغییرات آن در طی دوره
مصوبات مجامع عمومی عادی ،عادی به طور فوقالعاده و فوق
العاده
ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان ،کمیتههای هیأت
مدیره ،واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ....

6

خطمشیها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات
اعضای هیأت مدیره ،مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه
اعتباری

7

گزارش عملکرد کمیته بازرسی و حسابرسی داخلی

(ضمیمه شماره )2
(ضمیمه شماره )3
(ضمیمه شماره )4
(ضمیمه شماره )5
مطابق ماده  41اساسنامه مصوب بانک مجمع عمومی عادی در صورت تصویب ،هر سال نسبت معینی از سود ویژه بانک را به صورت پاداش برای اعضای هیأت مدیره
در نظر میگیرد.
در ارتباط با سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات مدیران و سایر کارکنان بانک الزم به توضیح میداند که هر ساله در چارچوب سیاستها و فعالیتهای عملیاتی
مدنظر ،راهبردها و برنامههای عملیاتی ویژهای با مشارکت تمامی واحدها تهیه و به فراخور نوع برنامه و ماهیت وظایف و مسئولیتهای محوله به هر واحد ،مسئول
اصلی و متولی اجرای برنامههای مصوب بانک تعیین میگردد.
در طی دوره مالی در مقاطع زمانی معین ،وضعیت عملکرد هر واحد و پیشرفت برنامه ،مورد استعالم و پایش قرار گرفته و نهایتاً در خاتمهی دوره ،نتیجهی اقدامات و
عملکرد یکایک واحدها از بابت برنامههای محوله استخراج و نهایتاً توسط کمیتهای میزان درصد تحقق برنامهها توسط واحدها تعیین و به تناسب این امر ،پاداش
عملکرد متناسبی تعیین و به مدیر و کارکنان واحد پرداخت میشود.
مراتب ایجاد کمیته یاد شده بر اساس ابالغیههای ذیربط بانک مرکزی ج.ا.ا .به تصویب هیأت مدیره بانک رسیده است .با توجه به حجم فعالیتهای عملیاتی بانک در
سال  ،1395کمیته مذکور  4نوبت برگزار گردیده و در رابطه با موارد ذیربط اتخاذ تصمیم به عمل آورده است.

ضویوِ شوبسُ 1

سبختبر َیأت مذیرٌ ببوک مشترک ایران ي يوزيئال
ردیف

وبم ي وبم خبوًادگی

سمت

آخریه مذرک تحصیلی

سببقٍ /عمکرد

حذيد اختیبر ي
مسئًلیتَب

فرآیىذ اوتخبة

ّیأتهذیشُ ایشاًی:

1

ػیذعلی

حؼیٌی

سئیغ ّیأتهذیشُ

دکتشی حؼبثذاسی

2

داٍٍد

ثٌبیی

عضَ ّیأتهذیشُ ٍ
هذیشعبهل

کبسشٌبػی اسشذ هذیشیت دٍلتی
کبسشٌبػی اسشذ اقتصبد

3

عبدل

قجبدیصادُ

عضَ ّیأتهذیشُ

کبسشٌبػی هذیشیت صٌعتی

4

کبظن

دٍػتحؼیٌی

عضَ ّیأتهذیشُ

دکتشی حؼبثذاسی ٍ هبلی

ـ عضَ ّیأتهذیشُ ٍ هعبٍى ًظبست ثش ثَسعّب ٍ ًبششاى ػبصهبى ثَسع اٍساق ثْبداس
ـ عضَ ّیأت علوی ٍ هعبٍى گشٍُ حؼبثذاسی داًشگبُ الضّشا
ـ هذیشعبهل ثَسع اًشطی ایشاى
ـ سئیغ ّیأتهذیشُ هشکض هبلی ایشاى
ـ سئیغ ّیأتهذیشُ ثبًک هشتشک ایشاى ٍ ًٍضٍئال
 هعبٍى دفتش اهَس ثبصسگبًی ثشًبهِ ٍ ثَدجِ هشبٍس سییغ کل ٍ هذیشکل عشح ٍ ثشًبهِ گوشک ایشاى هشبٍس ٍ هعبًٍت اهَس صیشثٌبیی ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کشَس سییغ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی اػتبى هبصًذساى هذیش کل دفتش اهَس ثبصسگبًی ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی کشَس ٍ عضَیت دس کویؼیَى فشعی شَسای پَل ٍاعتجبس
 عضَیت دس شَسای عبلی ثبًکّب ٍ عضَ شَساّب ٍ کویؼیَىّبیی اص قجیل شَسای اقتصبد ،شَاسی خشیذ کبالیاػبػی ،ػتبد تٌظین ثبصاس ٍ ...
 عضَ ّیأت عبهل ٍ هعبٍى ثشًبهِسیضی ٍ اهَس هٌبثع اًؼبًی ػبصهبى خصَصی ػبصی هذیشعبهل ٍ عضَ ّیأت هذیشُ ٍ عضَ کویتِ ّبی ،ثبصاسیبثی ٍ استجبط ثب هشتشیبى ،اعتجبسی ،پیگیشی ٍصَلهغبلجبت غیشجبسی ٍ کویتِ هٌبثع ٍ هصبسف (سیبلی ٍ اسصی) ثبًک هشتشک ایشاى ٍ ًٍضٍئال
 حؼبثذاس ٍ هذیش اهَس هبلی ثخشّبی خصَصی ،سییغ اداسُ هحبػجبت ،هعبٍى ریحؼبة ٍ هذیشکل اهَس هبلی،ریحؼبة ٍ سییغ اداسُ حؼبثذاسی کل ٍ عضَ ّیأت هذیشُ پؼت ثبًک ایشاى ،عضَیت دس کویتِّبی هختلف
پؼت ثبًک ایشاى.
 عضَ ّیأت هذیشُ ٍ عضَ کویتِ ّبی اعتجبسی ٍ هٌبثع ٍ هصبسف (سیبلی ٍ اسصی) ٍ سئیغ کویتِ ثبصسػی ٍحؼبثشػی داخلی ثبًک هشتشک ایشاى ٍ ًٍضٍئال
ـ سئیغ ّیأتهذیشُ ٍ هذیشعبهل صٌذٍق ضوبًت صبدسات
ـ عضَ ّیأتهذیشُ صٌذٍق پظٍّش ٍ فٌبٍسی ششیف
ـ عضَ ّیأت اهٌب پظٍّشکذُ ثیوِ هشکضی
ـ ًبیت سئیغ کویؼیَى ػشهبیِگزاسی ٍ تأهیي هبلی اتبق ثبصسگبًی تْشاى
ـ عضَ ّیأتهذیشُ ،کویتِ اعتجبسی ٍ سییغ کویتِ عبلی هذیشیت سیؼک ثبًک هشتشک ایشاى ٍ ًٍضٍئال

عضَ غیشهَظف

عضَ هَظف ٍ هذیشعبهل
ثب تَجِ ثِ ػَاثق حشفِای ٍ تجبسة کبسی هشتجظ ،تَػظ ػْبهذاس ایشاًی
اًتخبة ٍ پغ اص اًجبم ثشسػیّبی الصم ٍ تأییذ صالحیت فٌی اص ػَی ثبًک
هشکضی ج.ا .ا ،تَػظ هجوع عوَهی ثبًک تعییي ٍ هٌصَة گشدیذُاًذ.

عضَ غیشهَظف

عضَ غیشهَظف

ّیأتهذیشُ ًٍضٍئالیی:
5

روالندو

سانتوس

6

ارنستو

سالوادور پوراس

7

آنتونیو

خوزه مارتینس

8

ملیسا

نافال هررا

عضَ اصلی
ّیبتهذیشُ
عضَ اصلی
ّیبتهذیشُ
عضَ اصلی
ّیبتهذیشُ
عضَ اصلی
ّیبتهذیشُ

کبسشٌبػی اسشذ تئَسی ػیبػتّبی
اقتصبدی

عضَ غیشهَظف

کبسشٌبػی اسشذ ػیبػتّبی عوَهی
کبسشٌبػی اسشذ ػیبػتّبی خبسجی
ًٍضٍئال
کبسشٌبػی اسشذ حقَق اقتصبد ثیيالولل ٍ
یکپبسچگی

عضَ غیشهَظف
*
عضَ غیشهَظف
عضَ غیشهَظف

اص ػَی عشف ًٍضٍئالیی اًتخبة ٍ هعشفی ٍ پغ اص ثشسػی ٍ تأییذ صالحیت
اص ػَی ثبًک هشکضی ج.ا .ا ،تَػظ هجوع عوَهی ثبًک تعییي ٍ هٌصَة
گشدیذُاًذ.

ضویوِ ؼوبرُ 2

سبختبر مذیران ارشذ ببوک مشترک ایران ي يوزيئال
ردیف وبم ي وبم خبوًادگی

آخریه مذرک تحصیلی

1

رضب

پسؼکی

کبرؼٌبظی حعببذاری

2

حعي

بختیبری

کبرؼٌبظی ارؼذ حعببذاری

3

صوذ

ٍفبیی

کبرؼٌبظی ارؼذ هذیریت علَم ببًکی
کبرؼٌبظی ارؼذ هذیریت ببزرگبًی (گرایػ بیيالولل)

4

هععَد

هقیوی

کبرؼٌبض ارؼذ هذیریت ببزرگبًی
(گرایػ هذیریت هبلی)

5

اظوبعیل

ٍاحذی

کبرؼٌبظی ارؼذ هذیریت ببزرگبًی
(گرایػ هذیریت هبلی)

6

هحوذ

ًظری

کبرؼٌبظی هذیریت دٍلتی

7

هًَب

ًْبلببر

کبرؼٌبظی ارؼذ ًرم افسار

8

هْؽیذ

برهخؽبد

کبرؼٌبظی ارؼذ اقتصبد
(گرایػ تَظعِ اقتصبدی ٍ برًبهِریسی)

9

غالهرضب

خبًجیي

کبرؼٌبظی علَم اقتصبدی (گرایػ ًظری)

سببقه /عملکرد
 عضَیت در ّیأت هذیرُ ببًک خبرجی عضَیت در کویتِّبی هختلف ببًکّب هذیر ظبزهبى ٍ برًبهِریسی ٍ عضَ کویتِّبی ببزرظی ٍ حعببرظی داخلی ،رفبّی،پیگیری ٍصَل هغبلببت غیرجبری ٍ کویتِ عبلی هذیریت ریعک ببًک هؽترک ایراى
ٍ ًٍسٍئال

ـ هذیر هبلی ٍ عضَ کویتِّبی ببزرظی ٍ حعببرظی داخلی ،هٌببع ٍ هصبرف (ریبلی ٍ
ارزی) ،رفبّی ،پیگیری ٍصَل هغبلببت غیرجبری ،اعتببری ٍ کویتِ عبلی هذیریت
ریعک ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال

سمت ي حذيد اختیبر ي
مسئًلیتهب

فرآیىذ اوتخبة

هذیر ظبزهبى ٍ برًبهِریسی

هذیر هبلی

ـ هذیر بیيالولل ٍ عضَ کویتِّبی هٌببع ٍ هصبرف (ریبلی ٍ ارزی) ،ببزاریببی ٍ ارتببط
بب هؽتریبى ،اعتببری ٍ کویتِ عبلی هذیریت ریعک ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال
هذیر بیيالولل

 هذیر اعتببرات ٍ عضَ کویتِّبی اعتببری ,هٌببع ٍ هصبرف (ریبلی ٍ ارزی),ببزاریببی ٍ ارتببط بب هؽتریبى ,پیگیری ٍصَل هغبلببت غیرجبری ٍ کویتِ عبلی
هذیریت ریعک ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال

هذیر اعتببرات

 رییط ؼعبِ هرکسی ٍ عضَ کویتِّبی اعتببری ٍ هٌببع ٍ هصبرف (ریبلی ٍ ارزی)ٍ ببزاریببی ٍ ارتببط بب هؽتریبى ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال
رییط ؼعبِ هرکسی

 هذیر اهَر اداری ،هذیر اهَر اًببرّب ،هذیر ببزاریببی ٍ فرٍغ ،هذیر اهَال غیرهٌقَل،ٍ هؽبٍر هذیرعبهل ظبزهبى جوعآٍری ٍ فرٍغ اهَال تولیکی
 هذیرکل اهَر اداری ٍزارت دادگعتری عضَ ّیأت هذیرُ گرٍُ صٌعتی هلی عضَ ّیأت هذیرُ ٍ هذیرعبهل کفػ بال عضَ کویتِ ارزیببی ٍ تعییي قیوت اهالک ؼرکت تجلی هْر ایراًیبى هذیر هٌببع اًعبًی ٍ پؽتیببًی ٍ عضَ کویتِ رفبّی ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال کبرؼٌبض ؼبکِ ٍ پرداخت در ؼرکت دادُ کبٍاى پیؽرٍ کبرؼٌبض ظختافسار ؼرکت داًػ پصٍُ ظیعتن کبرؼٌبض ؼبکِ ،ظیعتن ّبی پرداخت الکترًٍیک ٍ هعئَل ٍاحذ پرداخت ًَیياهَر فيآٍری اعالعبت ببًک ؼْر
 ّوکبری در راُاًذازی پرٍشُّب هکبًیساظیَى ٍ ظیعتنّبی الکترًٍیک ظبزهبىّبیهختلف
 هذیر فٌبٍری اعالعبت ٍ عضَ کویتِّبی ببزرظی ٍ حعببرظی داخلی ،ببزاریببی ٍارتببط بب هؽتریبى ٍ کویتِ عبلی هذیریت ریعک ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال

 هذیر هبلی ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال رئیط ببزرظی ٍ حعببرظی داخلی ٍ عضَ کویتِ ببزرظی ٍ حعببرظی داخلی ٍکویتِ عبلی هذیریت ریعک ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال

ـ رییط اهَر عوَهی کبرخبًجبت فَالدظبزی
ـ رییط ادارُ برًبهِریسی فرٍغ ٍ تحَیل گرٍُ صٌعتی ایراى خَدرٍ
ـ رییط کل حَزُ هذیرعبهل ٍ ّیأتهذیرُ ٍ عضَ کویعیَى اًتصبببت ببًک ظپِ
ـ رییط ادارُ رٍابظ عوَهی ٍ حَزُ هذیریت ٍ عضَ کویتِ ببزاریببی ٍ ارتببط بب
هؽتریبى ببًک هؽترک ایراى ٍ ًٍسٍئال

بر اظبض ظببقِ ٍ تجبرة کبری هرتبظ
ٍ بب لحبػ عولکرد هربَعِ ،تَظظ
هذیریت هٌصَة گردیذُاًذ.
هذیر هٌببع اًعبًی ٍ پؽتیببًی

هذیر فٌبٍری اعالعبت

رئیط ادارُ ببزرظی ٍ حعببرظی داخلی

رییط ادارُ رٍابظ عوَهی ٍ حَزُ
هذیریت

ضویوِ شواسُ 4
مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 1391/04/17
-1هادُ  5اػاػٌاهِ تاًه تِ ششح ریل اصالح گشدیذ:
ماده  )5هشوض اصلی ششوت ٍ شؼة آى دس تْشاى پایتخت جوَْسی اػالهی ایشاى ٍ آدسع آى هیذاى آسطاًتیي خیاتاى شْیذ احوذ لصیش ضلغ شوالی غشتیّ .وچٌیي دس صَست ًیاص تِ دفاتش ٍ شؼة
دیگشی تشای تَػؼِ ٍظایف تاًه دس جوَْسی تَلیَاسی ًٍضٍئال ٍ دس جوَْسی اػالهی ایشاى ٍ یا دس دیگش وشَسّا ،دس صَستیىِ ّیات هذیشُ آى سا هٌاػة تذاًذ تاػیغ خَاّذ شذ.
 -2یه تٌذ تِ ػٌَاى تٌذ  10تِ هادُ  40اػاػٌاهِ تاًه اضافِ گشدیذ:
ماده )40بند  -10تِ هٌظَس اجشای هَضَع تاًه ٍ تحمك اّذ اف هٌذسج دس هادُ  2اػاػٌاهِ تاًهّ ،یات هذیشُ هیتَاًذ ًؼثت تِ تصَیة تاػیغ ششوتْای فشػی یا ػشهایِگزاسی دس ػایش
هَػؼات ٍ تاًىْا ٍ ششوتّا ٍ اجشای آى الذام ًوایذ.
 -3افضٍدى جولِ صیش تِ هادُ  45هَضَع اهضاء اػٌاد ٍ هذاسن هالی:
 ...سئیغ ّیات هذیشُ هیتَاًذ تشای اهضاء اػٌاد ٍ هذاسن هالی الضام آٍس دس غیاب خَد تِ یىی اص اػضای ّیات هذیشُ تفَیض اختیاس ًوایذ.
 -4هادُ  68اػاػٌاهِ تاًه تششح ریل اصالح شذ:
ماده  )68اًذٍختِ لاًًَی ٍ اختیاسیّ :یات هذیشُ هَظف اػت ّش ػال تیي  15تا  20دسصذ اص ػَد ٍیظُ تاًه سا تشای ایجاد صٌذٍق اًذٍختِ لاًًَی وٌاس گزاسدّ .شگاُ ایي صٌذٍق تِ یه دّن
ػشهایِ تاًه تشػذ ،اًتمال تِ ایي صٌذٍق اختیاسی خَاّذ تَد .جْت تىویل ایي پشٍػِ تِ هادُ  141لاًَى تجاست سجَع هی شَدّ .ش تصویوی تش خالف ایي تٌذ تاطل اػت.

اداهِ ضویوِ شواسُ 4
مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 1392/04/15
 -1گضاسش تاصسس قاًًَی قشائت ٍ هقشس گشدیذ ًکات هطشح شذُ دس گضاسش تَسط ّیات هذیشُ پیگیشی ٍ اقذاهات الصم تِ عول آیذ.
 -2تَدجِ سال  1392پس اص تشسسی ٍ هزاکشُ هَسد تصَیة قشاس گشفت.
 -3سٍصًاهِ دًیای اقتصاد تِ عٌَاى سٍصًاهِ کثیشاالًتشاس تشای دسج آگْی ّای تاًک تعییي گشدیذ.
 -4صَستْای هالی سال هالی  ٍ 1391گضاسش ّیات هذیشُ شاهل گضاسش هعاهالت هشوَل هادُ  129اصالحیِ قاًَى تجاست تِ تصَیة سسیذ.
 -5هَافقت شذ هَسسِ حساتشسی تذٍیي ٍ ّوکاساى تِ عٌَاى تاصسس اصلی ٍ آقای علیشضا خالق تِ عٌَاى تاصسس علیالثذل ،تا سعایت هادُ  147اصالحیِ قاًَى تجاست تشای سالْای هالیً 1392یض
تِ کاس خَد اداهِ دٌّذ.
 -6پیشٌْاد تقسین سَد تِ تشتیة هٌذسج دس تٌذّای  9-3گضاسش ّیات هذیشُ ٍ سایش هَاسد هٌذسج دس صَست هششٍح هزاکشات هجوع هَسد هَافقت قشاس گشفت.
مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 1392/10/17
 -1هطاتق تا هادُ  31اساسٌاهِ آقایاى داٍد تٌایی ،عادل قثادی صادُ  ،احتشام فالح فش ٍ آقای سیذ هشتضی رکاٍت تِ عٌَاى اعضاء اصلی ّیات هذیشُ جْت اًجام تششیفات ٍ اسسال اطالعات تِ تاًک
هشکضی ٍ دسیافت هجَص هعشفی گشدیذًذ.
 -2آقای داٍد تٌایی تِ سوت هذیشعاهل تاًک اًتخاب گشدیذًذ.
 -3هقشس گشدیذ تا ًائة سئیس ّیات هذیشُ طثق سٍال قثل اص طشف سْاهذاس ًٍضٍئالیی هعشفی گشدد.
مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 1392/12/28
-1گضاسش تاصسس قاًًَی قشائت ٍ هقشس گشدیذ ًکات هطشح شذُ دس گضاسش تَسط ّیات هذیشُ پیگیشی ٍ اقذاهات الصم تِ عول آیذ.
 -2صَستْای هالی سالْای هالی هٌتْی تِ  ٍ 1391/12/30 ٍ 1390/12/29گضاسش ّیات هذیشُ شاهل گضاسش هعاهالت هشوَل هادُ  129اصالحیِ قاًَى تجاست تِ تصَیة سسیذ.
 -3تَدجِ سالْای هالی 1393 1392 ٍ 1391پس اص تشسسی ٍ هزاکشُ هَسد تصَیة قشاس گشفت.
 -4هَافقت شذ هَسسِ حساتشسی تذٍیي ٍ ّوکاساى تِ عٌَاى تاصسس اصلی ٍ آقای علیشضا خالق تِ عٌَاى تاصسس علیالثذل ،تا سعایت هادُ  147اصالحیِ قاًَى تجاست تشای سالْای هالیٍ 1391
ً 1392یض تِ کاس خَد اداهِ دٌّذ.
 -5سٍصًاهِ دًیای اقتصاد تِ عٌَاى سٍصًاهِ کثیشاالًتشاس تشای دسج آگْی ّای تاًک تعییي گشدیذ.
 -6پیشٌْاد تقسین سَد تِ تشتیة هٌذسج دس تٌذّای  10-4 ٍ 9-3گضاسش ّیات هذیشُ ٍ سایش هَاسد هٌذسج دس صَست هششٍح هزاکشات هجوع هَسد هَافقت قشاس گشفت.

ازاهِ ضویوِ ضواضُ 4
مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 1393/04/07
-1پس اظ اضایِ گعاضش حساتطس هٌترة ٍ تا اضاضُ تِ هَاضز ٍ ًىات هْوتط گعاضش هصوَض ٍ تَضیحات الظم اظ ططف هسیطعاهل تاًه ،همطض گطزیس ًسثت تِ اجطای ًظطات تاظضس لاًًَی اظ ططف ّیات هسیطُ الساهات الظم هعوَل گطزز.
 -2صَضتْای هالی سال هالی  ٍ 1392گعاضش ّیات هسیطُ ضاهل گعاضش هعاهالت هطوَل هازُ  129اصالحیِ لاًَى تجاضت تِ تصَیة ضسیس.
 -3تَزجِ سال  1393پس اظ تطضسی ٍ هصاوطُ هَضز تصَیة لطاض گطفت.
 -4ضٍظًاهِ زًیای التصاز تِ عٌَاى ضٍظًاهِ وثیطاالًتطاض تطای زضج آگْی ّای تاًه تعییي گطزیس.
 -5پیطٌْاز تمسین سَز تِ تطتیة هٌسضج زض تٌسّای  10-6گعاضش ّیات هسیطُ ٍ سایط هَاضز ضاهل پازاش ّیات هسیطُ ،حك حضَض ٍ حك الجلسِ وویتِ اعتثاضی ّیات هسیطُ ٍ حمَق ٍ هعایای ّیات هسیطُ ٍ هسیطعاهل تِ ضیاست هجوع تفَیض ٍ تِ ضطح هٌسضج زض صَضت
هططٍح هصاوطات هجوع هَضز هَافمت لطاض گطفت.
 -6همطض گطزیس افعایص سطهایِ تاًه هطتطن تَسط ّیات هسیطُ هَضز تطضسی ٍ الساهات الظم زض ایي ذصَظ زض هجوع عوَهی فَقالعازُ صَضت پصیطز.
 -7همطض گطزیس اساسٌاهِ تاًه هَضز تاظًگطی لطاض گطفتِ ٍ الساهات الظم تَسط ّیات هسیطُ زضذصَظ تطططف ًوَزى هحسٍزیتّای تصوینگیطی زض جلسِ هجوع عوَی فَقالعازُ صَضت پصیطز.
-8تا اًتمال سْن هسیطیتی تا ًام هتعلك تِ آلای هحسي علَی تِ هثلغ  10،000،000ضیال تِ ضواضُ سْن  15تِ آلای احتطام فالح فط هَافمت ضس.
 -9تا اًتمال سْن هسیطیتی تا ًام هتعلك تِ آلای غالهطضا ذاًچیي تِ هثلغ  10،000،000ضیال تِ ضواضُ سْن  17تِ آلای عازل لثازیظازُ هَافمت ضس.
مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 1393/04/24
-1هَافمت تا سطهایِگصاضی ذاضج اظ وطَضّای جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ جوَْضی تَلیَاضی ًٍعٍئال.
مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 1393/08/06
-1همطض ضس تالیواًسُ سَز تمسین ًطسُ سال هالی هٌتْی تِ ( 1392/12/29تا لحاظ تصویوات هصَتِ هجوع عوَهی عازی ساالًِ هَضخ  )1393/04/07هٌتمل ضسُ تِ حساب سَز اًثاضتِ تِ هثلغ  1،495،333هیلیَى ضیال تیي سْاهساضاى تمسین ضَز.
-2همطض ضس ٍصَل سطهایِ زض تعْس سْاهساضاى طثك پیطٌْاز ٍ هصَتِ هَضخ  1393/06/11اعضاء ّیات هسیطُ تِ ضطح شیل اظ هحل هطالثات ٍ آٍضزُ ًمسی سْاهساضاى تاهیي ٍ تسَیِ ضَز.
الف -هثلغ  1،495،333هیلیَى ضیال اظ هحل هطالثات حال ضسُ سْاهساضاى طثك تٌس  1صَضتجلسِ تاهیي ٍ اظ حساب تعْس سْاهساضاى وسط ضَز.
ب -هثلغ  211،664هیلیَى ضیال اظ هحل هطالثات سْاهساضاى (سَز تمسین ضسُ ٍ پطزاذت ضسُ سٌَات گصضتِ) هطاتك زفاتط تاًه تاهیي ٍ اظ حساب تعْس سْاهساضاى وسط ضَز.
ج -هثلغ  28،827هیلیَى ضیال اظ هحل حساب اًسٍذتِ احتیاطی تاهیي ٍ اظ حساب تعْس سْاهساضاى وسط ضَز.
ز -تا تاضید  1393/11/05هثلغ  954،528هیلیَى ضیال تَسط سْاهساض ایطاًی تِ صَضت ًمسی پطزاذت ٍ تسَیِ ضَز.
ُ -تا تاضید  1393/11/05هثلغ  954،528هیلیَى ضیال تَسط سْاهساض ًٍعٍئالیی تِ صَضت ًمسی پطزاذت ٍ تسَیِ ضَز.

ادامه ضمیمه شماره 4
مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 1394/03/09
 -1گزارش هیأتمدیره مورد تصویب قرار گرفت.
 -2گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورتهای مالی سال  1393قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط
 -3صورتهای مالی مربوط به سال مالی  ،1393از جمله معامالت مشمول ماده  129اصالحیه قانون تجارت مندرج در پیوست صورتهای مالی
 -4مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علیالبدل ،با رعایت ماده  147اصالحیه
 -5بودجه سال مالی  1394مورد تصویب قرار گرفت.
 -6با توجه به الزام موجود در ماده  90اصالحیه قانون تجارت و همچنین ماده  239این قانون تصویب گردید مبلغ ( 229,574دویست و بیست و نه
هزار و پانصد و هفتاد و چهار) میلیون ریال به عنوان سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم و سپس از محل مطالبات حال شده سهامداران با توجه به

ادامه ضمیمه شماره 4
مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/29
 -1گزارش هیأتمدیره مورد تصویب قرار گرفت.
 -2گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورتهای مالی سال  1394قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط هیأتمدیره پیگیری و اقدامات الزم به عمل آید.
 -3صورتهای مالی مربوط به سال مالی  ،1394از جمله معامالت مشمول ماده  129اصالحیه قانون تجارت مندرج در پیوست صورتهای مالی تصویب شد.
 -4مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علیالبدل ،با رعایت ماده  147اصالحیه قانون تجارت برای سال مالی  1395انتخاب گردیدند.
 -5بودجه سال مالی  1395مورد تصویب قرار گرفت.
 -6با توجه به الزام موجود در ماده  90اصالحیه قانون تجارت و همچنین ماده  239این قانون تصویب گردید مبلغ ( 300,000سیصد هزار) میلیون ریال به عنوان سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم و سپس از محل
مطالبات حال شده سهامداران ،بخشی از تعهدات سرمایه هر یک از سهامداران تسویه گردد.
 -7روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهای بانک تعیین شد.
مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 1395/09/28
 -1گزارش عملکرد هیأتمدیره برای دوره منتهی به  ،95/06/31قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
 -2صورتهای مالی میاندورهای منتهی به تاریخ  ،95/06/31قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
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