بسمه تعالی

ربانهم زمانبندي رپداخت سود سهام سال مالی منتهی هب1031/11/03
ش كرت سرماهي گذا ري بوعلی(سهامی عام)
بدينوسيله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به  1031/11/03شرکت سرمايه گذاری بوعلی (سهامی عام) به شرح جدول
ذيل به اطالع سهامداران محترم می رساند .بنابراين کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان
محترم سهام برای سال مالی منتهی به  1031/11/03سهامدار اين شرکت بوده اند ،می توانند طبق برنامه زمانی ذيل نسبت به دريافت سود سهام
متعلقه اقدام نمايند.
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام
نحوه پرداخت

سهامداران

تاریخ پرداخت

حقيقی

 1031/30/03لغايت 1031/30/13

حقوقی

 1031/13/31لغايت 1031/13/03

مراجعه حضوری به شعب بانک دی در سراسر کشور با ارائه
کارت ملی
اعالم شماره حساب به صورت مکتوب به شرکت (از طريق
ارسال نامه يا نمابر)

 آندسته از سهامداران محترم که موفق به دريافت سود سهام متعلقه خود در بازه زمانی تعيين شده نگردند می توانند از تاريخ  1031/30/31لغايت پايان
وقت اداری روز  1031/30/01با مراجعه به شعب بانک دی نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمايند.
 در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به سهامداران محترم شرکت ،پورتال جامع سهامداران مرتبط با نيازهای ايشان راه اندازی گرديده است .سهامداران
محترم می توانند با مراجعه به نشانی اينترنتی و يا پورتال شرکت کليه اطالعات هويتی ،بانکی و اطالعات ارتباطی خود را تکميل نمايند.
توجه :از آنجا که پرداخت سود سهام فقط از طريق سيستم بانکی ميسر است ،آندسته از سهامدارانی که از کامل بودن اطالعات فردی خود اطمينان ندارند
می توانند از طريق تماس تلفنی با واحد امور سهام شرکت با شماره  77031013- 77711170از اين موضوع اطمينان يافته و در صورت کسری اطالعات،
اقدامات مقتضی را قبل از فرا رسيدن نوبت دريافت سود سهام معمول دارند.
 آدرس شركت :تهران ،ونک ،خيابان گاندی جنوبی ،خيابان شهاب (يازدهم) ،پالك  ،10واحد امور سهام
 نشانی اینترنتی شركت www.buali.com :و یا پورتالportal.buali.com :

هيأت مدیره شركت سرمایه گذاري بوعلی(سهامی عام)

