بسمه تعالی
اطلعيه

شماره پيگيری192038 :

شركت :بانک اقتصاد نوين
كد صنعت651902 :

نماد :ونوين

موضوع :تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1393/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ،بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 1393/09/19در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راسس ساعت  11:00روز
دوشنبه مورخ  1393/10/01در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزي شماره  1بانک اقتصاد نوین به نشانی تهران  -خيابان وليعصر  -روبروي نيایش  -بلوار اسفندیار -
شماره  - 24طبقه دهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب -دستور جلسه:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومی:
تعداد سهام

درصد

اسامی سهامداران

2540701

% 0.02

شرکت پشتيبانی ایجاد ساختمان

263129148

% 2.33

شرکت مهندسی توسعه شهري فراز

322772759

% 2.85

شرکت صنعتی بهپاک

327668392

% 2.9

شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

411125605

% 3.63

شرکت تامين مسکن نوین

425702271

% 3.76

شرکت سرمایه گذاري سرآمد صنایع بهشهر

458778700

% 4.06

شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر

627832000

% 5.55

سایر اشخاص حقوقی

664552701

% 5.87

شرکت نوسازي و ساختمان تهران

775345980

% 6.85

شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

829917196

% 7.34

شرکت تامين مسکن جوانان

967053054

% 8.55

شرکت بهپخش

987451521

% 8.73

شرکت سرمایه گذاري ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

989663229

% 8.75

شرکت سرمایه گذاري سامانه استراتوس

1011003200

% 8.94

اشخاص حقيقی

جمع:

9064536457

% 80.13

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم بهرام فتحعلی به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم حميد مقيم زاده به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم افشين کریمی به عنوان منشی مجمع
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
توضيحات:
سایر مواردي که رسيدگی به آنان در صلحيت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

