آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری (سهامی عام)
به شماره ثبت  392373و شناسه ملی  10320435268مورخ 1396/01/31
جلس ــه مجم ــع عموم ــی ع ــادی س ــالیانه صاحب ــان س ــهام بان ــک گردش ــگری (س ــهامی ع ــام ) ب ــه ش ــماره ثب ــت  392373و شناس ــه مل ــی  10320435268راس س ــاعت
 15:00روز پنجشــنبه مــورخ  96/01/31در محــل ســالن آمفــی تئاتــر موسســه مطالعــات بهــره وری و منابــع انســانی ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــه نشــانی
تهــران ،خیابــان شــیخ بهایــی جنوبــی ،خیابــان ایرانشناســی خیابــان نهــم تشــکیل مــیشــود.
بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم یــا وکال و نماینــدگان قانونــی ایشــان دعــوت مــیگــردد تــا بــرای اخــذ بــرگ ورود بــه جلســه ضمــن همــراه داشــتن کارت ملــی،
وکالتنامــه رســمی یــا برگــه نمایندگــی معتبــر و اصــل اوراق ســهام (مــدارک مالکیــت ســهام ) از ســاعت  14الــی  15روز پنــجشــنبه مــورخ  96/01/31بــه محــل برگــزاری مجمــع
مراجعــه فرماینــد.
تا کید میگردد همراه داشتن اصل کارت ملی جهت حضور در مجمع برای کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان الزامی است.
ً
ضمن ــا س ــهامداران محت ــرم جه ــت کس ــب اطالع ــات بیش ــتر م ــیتوانن ــد ب ــه پای ــگاه اط ــاع رس ــانی بان ــک ب ــه نش ــانی  www.tourismbank.irمراجع ــه و ی ــا ب ــا ش ــماره
تلف ــنه ــای  02123952224 -02123952221تم ــاس حاص ــل فرماین ــد.

دستور جلسه :
 .۱استماع گزارش هیأت مدیره ،حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت برای عملكرد سال مالی منتهی به .1395/09/30
 .۲بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملكرد سال مالی منتهی به .1395/09/30
 .۳تنفیذ معامالت مشمول ماده  129الیحه ی قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت.
 .۴انتخاب بازرس قانونی اصلی و علیالبدل وحسابرس مستقل و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به .1396/09/30
 .۵تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای قانونی شرکت.
 .۶انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به .1396/09/30

هیـأت مدیره بانک گردشـگری

