آ گهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری (سهامی عام)
به شماره ثبت  392373و شناسه ملی 10320435268

جلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده شــرکت بانــک گردشــگری (ســهامی عــام) بــه شــماره ثبــت  392373جهــت ســال مالــی منتهــی بــه  1394/09/30رأس
ســاعت  10:30صبــح روز یکشــنبه مــورخ  95/04/20در محــل هتــل فرودگاهــی بیــن المللــی امــام خمینــی (ره) ،بــه نشــانی تهــران ،ضلــع جنوبــی بلــوار اصلــی فــرودگاه بیــن المللی
امامخمینــی (ره) ،روبــروی ترمینــال مسافری(شــماره یــک) ،بــه شــماره تلفــن  021- 55677900تشــکیل میشــود.
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم ،وکال یــا نماینــدگان قانونــی ایشــان دعــوت میشــود تــا بــرای اخــذ بــرگ ورود بــه جلســه ،ضمــن همــراه داشــتن (کارت شناســایی) کارت
ملــی یــا وکالتنامــه رســمی یــا برگــه نمایندگــی معتبــر و اصــل اوراق ســهام (مــدارک مالکیــت ســهام) از ســاعت  09:00الــی 10:30روز یکشــنبه مــورخ  95/04/20بــه محــل برگــزاری
مجمــع مراجعــه نماینــد .همچنیــن تأ کیــد میگــردد همــراه داشــتن کارت ملــی و تصویــر آن بــرای همــه ســهامداران حتــی بــرای نماینــدگان الزامــی میباشــد.
ضمنــا ســهامداران محتــرم جهــت کســب اطالعــات بیشــتر میتواننــد بــه پایــگاه اطــاع رســانی بانــک بــه نشــانی  www.tourismbank.irمراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن
 021-26600038تمــاس حاصــل فرماینــد.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیأت مدیره  ،حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1394/09/30
• بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به 1394/09/30
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
• تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای بانک
• تنفیذ معامالت موضوع ماده  129اصالحیه قانون تجارت
• اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1395/09/30
هیأت مدیره بانک گردشگری

خاطــر نشــان مــی گــردد جهــت ایجــاد رفــاه حــال کلیــه ســهامداران محتــرم بانــک گردشــگری وســیله ایــاب و ذهــاب در ســاعتهای  08:00و  08:30از دفتــر مرکــزی بانــک گردشــگری بــه نشــانی تهــران خیابــان ولــی
عصــر خیابــان شــهید فیاضــی ( فرشــته) ســاختمان داریــوش شــماره  51آمــاده ارائــه خدمــات مــی باشــد.

