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آگهي تغييرات شركت بانک اقتصاد نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت  ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸تصميمات ذيل اتخاذ شد :هيأت مديره بخشي از اختيارات خود را طي ۴۰
بند به شرح ذيل به مديرعامل تفويض نمودند ۱ :ـ تهيه و تدوين چشم انداز ،مأموريت ،استراتژي ها و بودجه كالن بانک با هماهنگي
هيأت عامل و ارائه به هيأت مديره ۲ .ـ تهيه و تدوين آيين نامه هاي اجرايي بانک و پيشنهاد آن براي تأييد به هيأت مديره ۳ .ـ
تصويب فرايند ها ،دستورالعمل ها و شيوه هاي اجرايي در چارچوب آيين نامه هاي مصوب هيأت مديره ۴ .ـ تهيه و تدوين ساختار
سازماني كالن بانک ( )top chartو پيشنهاد آن براي تأييد به هيأت مديره ۵ .ـ تصويب ساختار سازماني تفضيلي بانک در چارچوب
ساختار سازماني كالن مصوب هيأت مديره ۶ .ـ تأمين منابع انساني مورد نياز بانک و راهبري آنان شامل جذب ،آموزش ،نگهداري،
ارتقاء و پرداخت مرتبط و ايجاد انگيزه هاي الزم براي نگهداري آنها در چارچوب برنامه هاي مصوب ۷ .ـ پيشنهاد عزل ،نصب و
تعيين حقوق و پاداش معاونين مديرعامل براي تأييد به هيأت مديره (به استناد ماده  ۸۲و  ۸۵اساسنامه بانک) ۸ .ـ اتخاذ تصميم
در خصوص نصب و عزل كليه مديران و كاركنان بانک و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه و ساير شرايط
استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و تعيين مبلغ قابل پرداخت به وراث آنها در چارچوب آيين نامه
هاي مصوب ۹ .ـ اعزام كاركنان بانک براي مأموريت به خارج از كشور ۱۰ .ـ برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي سرمايه گذاري و
مشاركت هاي بانک با هماهنگي هيأت عامل در چارچوب حدود اختيارات تفويض شده ۱۱ .ـ اتخاذ تصميم در خصوص مأموريت،
استراتژي ها ،برنامه و بودجه شركت هاي تابعه و وابسته و ميزان پاداش آن ها ۱۲ .ـ تعيين نمايندگان حقيقي اعضاي هيأت مديره
شركت هاي تابعه و وابسته و ميزان پاداش آن ها ۱۳ .ـ ت صميم گيري در خصوص ارائه پيشنهاد ميزان حق حضور اعضاي هيأت
مديره ،حقوق و دستمزد مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره شركت هاي تابعه به مجامع و هيأت مديره شركت هاي تابعه۱۴ .
ـ پيشنهاد ايجاد ،ادغام و انحالل شركت هاي تابعه به هيأت مديره بانک ۱۵ .ـ تصميم گيري در خصوص برنامه هاي مديريت
نقدينگي بانک شامل :انتشار ،خريد و فروش گواهي سپرده ،اوراق مشاركت ،صكوک و ساير اوراق بهادار و سپرده گذاري نزد ساير
بانک ها ۱۶ .ـ تهيه و تنظيم بودجه عملياتي بانک با هماهنگي هيأت عامل در چارچوب بودجه كلي مصوب شده در هيأت مديره۱۷ .
ـ تهي ه و تدوين تركيب و حدود اختيارات اركان اعتباري و وصول مطالبات بانک در خصوص اعطاي تسهيالت و تعهدات اعتباري به
اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب مقررات جاري كشور و موازين بانكداري بين المللي و سياستگذاري پيگيري و وصول مطالبات و
پيشنهاد به هيأت مديره براي تأييد ۱۸ .ـ تهيه و تدوين ساختار ،شرح وظايف و حدود اختيارات كميته هاي بانک و پيشنهاد به
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هيأت مديره براي تصويب ۱۹ .ـ تعيين نرخ سود انواع سپرده ها ،تسهيالت ارزي و ريالي ۲۰ .ـ تصميم گيري براي احداث هرگونه
ساختمان و تأسيسات در چارچوب آيين نامه هاي مصوب هيأت مديره ۲۱ .ـ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غيرمنقول و
فک رهن ولو كرارا در چارچوب آيين نامه هاي مصوي هيأت مديره ۲۲ .ـ تحصيل اعتبار از بانک ها ،اشخاص و مؤسسات و هر نوع
استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ ،مدت ،سود و كارمزد و با هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد؛ با رعايت مقررات ماده  ۳اساسنامه
حاضر و ضوابط صوب هيأت مديره ۲۳ .ـ ايجاد هر نوع اندوخته در ترازنامه عالوه بر اندوخته قانوني پس از تأييد هيأت عامل و
تصويب هيأت مديره ۲۴ .ـ تهيه و تنظيم گزارش صورت دارايي ها و قروض بانک با تأييد هيأت عامل به صورت ادواري و ارائه آن به
بازرس بانک و ارائه گزارش به هيأت مديره ۲۵ .ـ تنظيم گزارش مربوط به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد آن براي تصويب به
هيأت مديره پس از تأييد هيأت عامل ۲۶ .ـ تنظيم ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان بانک و ارائه گزارش به هيأت
مديره ،پس از تأييد هيأت عامل ۲۷ .ـ انعقاد هرگونه قرارداد براي خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول بر اساس حدود تعيين
شده در آيين نامه معامالت بانک ۲۸ .ـ نمايندگي بانک در برابر اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي از جمله دستگاه
هاي دولتي ،مؤسسات عمومي غيردولتي ،مراجع قضائي ،شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري غيردولتي و ساير اشخاص
حقيقي و حقوقي ۲۹ .ـ تعهد ،ظهر نويسي ،قبولي ،پرداخت و واخواست اوراق تجاري در چارچوب آيين نامه هاي مصوب هيأت
مديره ۳۰ .ـ اجارهف استجاره ،واگذاري و فسخ اجاره و درخواست تعديل اجاره بها و دفاع از اين قبيل تقاضاها در تمام مراحل و
مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره يا اجراي آن ۳۱ .ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و
وجوه بانک يا اوراق بهادار و استرداد آن ها در چارچوب آيين نامه هاي مصوب هيأت مديره ۳۲ .ـ مبادرت به تقاضا و اقدام براي
ثبت هرگونه عالمت تجاري ۳۳ .ـ اتخاذ تصميم براي ايجاد محصوالت و خدمات متنوع و قابل ارائه به مشتريان با اخذ نظر از هيأت
عامل و تأييد هيأت مديره ۳۴ .ـ اتخاذ تصميم براي اقامه هر نوع دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري
اقامه شده در هريک از دادگاه ها ،دادسراه ا ،مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري از طرف بانک،
دفاع از بانک در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه بانک چه كيفري و چه حقوقي در هريک از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي
يا عمومي و ديوان عدالت اداري با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظام ي و انجام كليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا
اتمام آن از جمله حضور در جلسات ،اعتراض به رأي ،درخواست تجديد نظر ،فرجام ،واخواهي و اعاده دادرسي ،مصالحه و سازش،
استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا ،ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف مقابل ،تعيين جاعل ،حق امضاي قراردادهاي
حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن) ،درخواست
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اجراي حكم نهايي و قطعي داور ،درخواست صدور اجرائيه و تعقيب عمليات آن و اخذ موضوع جوابيه و وجوه ايداعي و پيگيري هاي
الزم در خصوص آن ها ،تعيين مصدق كارشناس ،انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر ،اقرار در ماهيت دعوا ،دعاوي
ورود و جلب ثالث و دفاع از آن ،دعواي متقابل و دفاع در مقابل آن ها ،قبول يا رد سوگند ،تأمين خواسته ،تأمين ضرر و زيان ناشي
از جرم و امور مشابه ديگر ۳۵ .ـ ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه از ايران باتأييد هيأت عامل در چارچوب برنامه
هاي مصوب ۳۶ .ـ ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه خارج از ايران پس از تأييد هيأت عامل و تصويب هيأت مديره.
 ۳۷ـ افتتاح و بستن حساب به نام بانک نزد بانک ها و مؤسسات داخل كشور ،تعيين و معرفي اشخاصي كه حق برداشت و استفاده
از اين گونه حساب ها را دارند ۳۸ .ـ دريافت حق امضاي مجاز از سوي هيأت مديره ،با حق توكيل ،ولو توكيل در توكيل ،ولو كرارا به
اشخاص ثالث در مورد امور بانک و نيز به مديران و كاركنان بانک برحسب آيين نامه مربوطه ۳۹ .ـ دريافت مطالبات و پرداخت
ديون بانک  ۴۰ .ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و يا خريد و يا تحصيل يا فروش يا واگذاري اختراعات و
ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و اختيارات مربوط به آن ها.
شماره پيگيري ۹۵۰۹۰۳۷۱۶۲۹۱۴۵۲ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13149752
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