شركت سرمايه گذاري بهمن ( سهامي عام )

زمانبندي پرداخت سود
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري بهمن ( سهامي عام ) مي رساند در جهتت رعايتت متاد 21
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي ثبت شد نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،سود مصوب مجمع عمتومي عتادي ستاليانه
صاحبان سهام مورخ  95/21/21براساس جدول زمانبندي ذيل و از طريق شبكه بانكي پرداخت مي گردد.

زمان پرداخت

دارندگان سهام
از  2سهم تا  5,000سهم

از تتاريخ

2395/21/15

از  5,002سهم تا  20,000سهم

از تتاريخ

2396/02/15

از  20,002سهم به باال

از تتاريخ

2396/01/15

توجه :
 -2سهامداران محترم حقيقي شركت مي توانند مطابق جدول زمانبندي فوق ضمن به همرا داشتن كارت ملي و كد بورسي به هتر
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يك از شعب بانك صادرات در سراسر كشور مراجعه و نسبت به دريافت مطالبات خود اقدام نمايند ( .ارائه برگه سهام بته بانتك،
موجب سهولت در ارائه خدمات خواهد شد)
وكالي سهامداران محترم حقيقي ضمن به همرا داشتن مدارك ( مطابق با بند  ) 2ملزم به ارائه مستندات قانوني جهتت احتراز
وكالت در زمان مراجعه به بانك مي باشند.
سود و مطالبات سهامدار متوفي ،توقيف ،وثيقه ،مسدود شد و اشخاصي كه مشخصتات ستجلي ايشتان بتا اطالعتات موجتود در
سامانه سهام اين شركت داراي مغايرت است ،صرفاً پس از مراجعه حضوري و ارائه مدارك الزم بته امتور ستهام شتركت ،ضتمن
تشخيص موضوع و يا رفع مغايرت احتمالي پرداخت خواهد شد.
پرداخت سود صندوق هاي سرمايه گذاري از تاريخ  2396/01/15و تنها پس از درخواست كتبي و ارائه متدارك الزم ،از طريتق
واريز به حساب شخص حقوقي امكان پذير خواهد بود.
الزم است سهتامداران محتترمي كه تاكنتون موفق به ارستال اطالعتات ختود نشتد انتد ،نستبت بته ارستال مشخصتات كامتل
شناسنامه اي ،كتد ملي ،كتدپستي د رقمي ،نشتاني دقيق محل سكونت و يا محتل كار و تلفتن تمتاس جهتت در در ستامانه
امور سهام ،به نشاني ذكر شد در ذيل و يا از طريق فاكس به شمار  ( 11 81 46 03داخلي  ) 105و يا با مراجعته بته پايهتا
اطالع رساني شركت اقدام نمايند.
سود سهامداران محترم حقوقي طي مهلت قانوني پرداخت خواهد شد.

*شايان ذكر است همكتاران امور سهتام اين شتركت طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ستاعت  1التي  28از طتتريق تلفتن تمتاس
 ( 11 81 46 03داخلي  ) 2پاسخهوي سواالت سهامداران محترم خواهند بود.
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سهامداران محترم جهت كسب اطالعات تكميلي ميتوانند به پايها اطالع رسانيwww.bahmaninco.comمراجعه نمايند.
هيأت مديره شركت سرمايه گذاري بهمن ( سهامي عام )

