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بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری221721 :

شركت :بانک پاسارگاد
كد صنعت651911 :

نماد :وپاسار(پاسارگاد)

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1393/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1394/04/21در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راسس
ساعت 09:00روزچهار شنبه مورخ  1394/04/31در محل تالر بزرگ كشور به نشاني :تهران ،خيابان دكتر فاطمي ،ميدان جهاد ،ابتداي خيابان شهيد گمنام،
نرسيده به ميدان گلها برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصميم گيري نمود و در مورد بقيه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به طولني شدن جلسه مجمع و اینکه بعضي موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع شامل اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و تعيين حق حضور
اعضاي غير موظف و پاداش هيات مدیره مورد اخذ تصميم واقع نشد ،با اكثریت قانوني مجمع اعلم تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدي مجمع در ساعت
 09:00تاریخ  1394/05/14در محل تالر بزرگ كشور به نشاني :تهران ،خيابان دكتر فاطمي ،ميدان جهاد ،ابتداي خيابان شهيد گمنام ،نرسيده به ميدان گلها
برگزار گردد
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به1393/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

صندوق بازنشستگي ،وظيفه ،از كارافتادگي و پس انداز بانک ها

940631925

% 3.14

شركت ميلد گستر نوآوران

1108561097

% 3.7

شركت سام گروه

1126073702

% 3.75

شركت سرمایه گذاري خوارزمي

1188698902

% 3.96

سرمایه گذاري تامين آتيه كاركنان گروه مالي پاسارگاد

1453486086

% 4.84

شركت سامان مجد

1490896093

% 4.97

شركت سرمایه گذاري پارس آریان

4199242690

% 14

سایر سهامداران

15999334769

% 53.33

جمع:

27506925264

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:

% 91.69

آقاي/خانم مهندس سيد كاظم ميرولد به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم دكتر مجيد قاسمي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي اكبر امين تفرشي به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سركار خانم دكتر صدیقه نعيميان به عنوان منشي مجمع

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

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

كامران اختيار

1284437752

اصلي

علي اكبر امين تفرشي

2295883873

علي البدل

عضو هيئت مدیره

موظف

عضو هيئت مدیره غير موظف

فوق ليسانس
فوق ليسانس

دكتر مجيد قاسمي

0046087761

اصلي

نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري

مصطفي بهشتي روي

0049297473

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

ذبيح اله خزایي

1817803069

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

ليسانس

احمد وادي دار

0045972869

اصلي

عضو هيئت مدیره

موظف

فوق ليسانس

داود مجتهد

0047063971

اصلي

عضو هيئت مدیره غير موظف

شركت سرمایه گذاري پارس
آریان

192796

شركت تامين اتيه سرمایه
انساني پاسارگاد

285574

سهامي عام

اصلي

سيد كاظم ميرولد 3932514327

سهامي خاص علي البدل

رئيس هيئت
مدیره

موظف

دكتري
فوق ليسانس

عضو هيئت مدیره غير موظف

مشخصات مدير عامل:
كد ملي
0046087761

نام مدير عامل
دكتر مجيد قاسمي

مدرك تحصيلي
دكتري

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 1393/12/29و 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

درصد نسبت به

صورتهای مالي حسابرسي شده

به1393/12/29
(ميليون ريال)
درآمدهاي مشاع
سود تسهيلت اعطایي -مشاع
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاري ها و سپرده گذ
جمع درآمدهاي مشاع
سود علي الحساب سپرده هاي سرمایه گذاري
تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرم
سهم سود سپرده گذاران
سهم بانک از درآمدهاي مشاع (شامل حق الوكاله)
درآمدهاي غيرمشاع

55,267,615
11,418,651
66,686,266
()51,127,931
0
()51,127,931
15,558,335

دليل تغييرات عملکرد واقعي نسبت به

-100
21
121
()93
0
()93
28
--

5,486,926
74,795
1,789,609
7,351,330
22,909,665

درآمد كارمزد
نتيجه مبادلت ارزي
سایر درآمدها
جمع درآمدهاي غير مشاع
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه هاي اداري و عمومي
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه هاي مالي
هزینه كارمزد
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از ماليات
ماليات
سود (زیان) خالص
سود هر سهم پس از كسر ماليات
سرمایه

()4,682,706
()2,928,697
()999,429
()346,351
0
()8,957,183
13,952,482
()1,309,786
12,642,696
301
42,000,000

10
0
3
13
41
-()8
()5
()2
()1
0
()16
25
()2
23
0
76
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ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:
شرح

مبلغ (م .ريال)

سود (زیان) خالص

12,642,696

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

12,630,906

تعدیلت سنواتي

()770,000

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

()9,600,000

انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه

0

انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته

0

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصيص

14,903,602

اندوخته قانوني

()1,896,404

سایر اندوخته ها

()632,135

سود سهام مصوب مجمع سال جاري
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات
سود نقدي هر سهم (ریال)

0
12,375,063
0

موسسه حسابرسي هوشيار مميز بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و دایا رهيافت بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات

ساير موارد:
سایر موارد كه در صلحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

بسمه تعالي
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اطلعیه

شماره پیگیری226383 :

شركت :بانک پاسارگاد
كد صنعت651911 :

نماد :وپاسار(پاسارگاد)

موضوع:تصمیمات هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه
بدین وسیله به اطلع میرساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوقالعاده  1393/04/31و اطلعیه زمان تشکیل جلسه هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه ،مورخ
 1394/06/12موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
آخرین سرمایه ثبت شده
ارزش
تعداد اسمي
سهام

هر
سهم
(ریال)

مبلغ
(میلیون
ریال)

محل تأمین افزایش سرمایه
مطالبات و
اوردۀ
نقدی
(میلیون
ریال)

8,400,00042,000,000 1,000
42,000,000,000

سود

اندوخته

انباشته (میلیون
(میلیون ریال)
ریال)
0

مازاد تجدید
ارزیابي
داراییها
(میلیون
ریال)

0

0

مبلغ

سرمایه ثبت نشده

صرف افزایش درصد
سهام سرمایه افزایش
(میلیون (میلیون سرمایه
ریال)

ریال)

0

8,400,000

تعداد
سهام

ارزش
اسمي هر
سهم(ریال)

1,000 50,400,000,000 20

مبلغ
(میلیون
ریال)

50,400,000

