بسمه تعالی
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به1394/11/30
شركت سرمايه گذاري بوعلي(سهامي عام)
بدينوسيله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به  1394/11/30شرکت سرمايه گذاری بوعلی (سهامی عام) به شرح جدول
ذيل به اطالع سهامداران محترم می رساند .بنابراين کليه اشخاص حقيقی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان محترم
سهام برای سال مالی منتهی به  1394/11/30سهامدار اين شرکت بوده اند ،می توانند طبق برنامه زمانی ذيل با مراجعه به شعب بانك دی نسبت
به دريافت سود سهام متعلقه اقدام نمايند.

برنامه زماني پرداخت سود سهام
تعداد سهام
تاريخ مراجعه به بانك

از

تا

يك

1.000

 1395/09/06الی 1395/09/10

1.001

3.000

 1395/09/11الی 1395/09/15

3.001

8.000

 1395/09/16الی1395/09/20

8.001

20.000

 1395/09/21الی 1395/09/25

20.000

به باال

 1395/09/26الی 1395/10/05

 آندسته از سهامداران محترم که موفق به دريافت سود سهام متعلقه خود در نوبت اول پرداخت نگردند می توانند از تاريخ  1395/11/20لغايت پايان وقت
اداری روز 1395/12/19با مراجعه به شعب بانك دی اقدام به دريافت سود سهام خود نمايند.
 در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به سهامداران محترم شرکت ،پورتال جامع سهامداران مرتبط با نيازهای ايشان راه اندازی گرديده است .سهامداران
گرانقدر 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  88207510- 88871783از اين موضوع اطمينان يافته و در صورت کسری اطالعات،
اقدامات مقتضی را قبل از فرا رسيدن نوبت دريافت سود سهام معمول دارند.
 سود سهام سهامداران حقوقی با رعايت مهلت قانونی از طريق انجام مکاتبه فيمابين جهت تعيين نحوه پرداخت واريز خواهد شد.
 آدرس شركت :تهران ،ونك ،خيابان گاندی جنوبی ،خيابان شهاب (يازدهم) ،پالك  ،13واحد امور سهام
 نشاني اينترنتي شركت www.buali.com :و يا پورتالportal.buali.com :

هيأت مديره شركت سرمايه گذاري بوعلي(سهامي عام)

