اخباس
اًتطاس پیص بیٌی ّای ضص هاِّ فشآٍسدُ ّای ًسَص پاسس
ضشکت فشآٍسدُ ّای ًسَص پاسس پیص بیٌی دسآهذ ّش سْن بشای سال هالی هٌتْی بِ  03آرس هاُ  69سا
حسابشسی ضذُ  ،هبلغ  42سیال اعالم کشد ٍ طی ضص هاُ با اختػاظ هبلغ پٌج سیال سَد بِ اصای ّش سْن
هعادل  42دسغذ اص پیص بیٌی ّایص سا هحمك کشد کِ دس همایسِ با دٍسُ هطابِ سال هالی لبل هعادل  24دسغذ
کاّص داضت.
گفتٌی است ایي ضشکت دس دٍسُ هطابِ سال هالی لبل هبلغ  21سیال سَد بِ اصای ّش سْن کٌاس گزاضت ٍ بِ
 243دسغذ اص پیص بیٌی ّایص سسیذ.

هطاسکت باًک هلت دس طشح ّای تَسعِ ای اسهٌستاى
هذیش عاهل باًک هلت هحوذ بیگذلی دس سفشی کِ بِ هٌظَس تَسعِ فعالیت ّای ضعبِ ایي باًک دس ایشٍاى داضت،
با کاظن سجادی سفیش ایشاى دس اسهٌستاى دیذاس کشد.
سجادی دس ایي دیذاس با اضاسُ بِ افضایص ّوکاسی ّای تجاسی ٍ التػادی بیي ایشاى ٍ اسهٌستاى خَاستاس تَسعِ
فعالیت ّای باًک هلت دس ایي کطَس ٍ اسائِ تسْیالت باًکی ضاهل اعطای ٍأم ّای تجاسی ٍ هطاسکت ایي ًْاد
پَلی ٍ باًکی دس طشح ّای تَسعِ ای اسهٌستاى اص جولِ ّوکاسی دس تَسعِ ًیشٍگاُ ّای بشق آبی ،خَسضیذی ٍ
سایش پشٍطُ ّای صیشبٌایی ضذ.
بیگذلی ًیض افضایص حضَس تجاس ٍ باصسگاًاى ایشاًی دس اسهٌستاى ٍ کطَسّای حَصُ اتحادیِ اٍساسیا سا یکی اص دالیل
اغلی سضذ فعالیت ّای ایي باًک داًست ٍ گفت :ضعبِ باًک هلت اسهٌستاى یکی اص فعال تشیي ًْاد ّای پَلی ٍ
باًکی خاسج بَدُ ٍ آهادگی داسد جْت بسط ٍ تَسعِ ّوکاسی تجاسی ٍ التػادی ٍ اسائِ خذهات ٍ هساعذت ّای
باًکی بِ تجاس ٍ سشهایِ گزاساى ایشاًیًْ ،ایت ّوکاسی سا هبزٍل کٌذٍ.ی ضوي تاییذ اظْاسات سفیش ایشاى دس
خػَظ گستشش فعالیت دس اسهٌستاى ،اص هطاسکت ایي باًک دس طشح ّای تَسعِ ای اسهٌستاى استمبال کشد.

عولکشد ضص هاِّ داسٍساصی اکسیش
ضشکت داسٍساصی اکسیش پیص بیٌی دسآهذ ّش سْن بشای سال هالی هٌتْی بِ  46اسفٌذ هاُ  69سا حسابشسی
ضذُ هبلغ  140سیال اعالم کشد ٍ طی ضص هاُ با اختػاظ هبلغ  006سیال سَد بِ اصای ّش سْن هعادل 22
دسغذ اص پیص بیٌی ّایص سا هحمك کشد کِ دس همایسِ با دٍسُ هطابِ سال هالی لبل هعادل  22دسغذ کاّص
داضت.
گفتٌی است ایي ضشکت دس دٍسُ هطابِ سال هالی لبل هبلغ  463سیال سَد بِ اصای ّش سْن کٌاس گزاضت ٍ بِ
 02دسغذ اص پیص بیٌی ّایص سسیذ.
داسٍساصی اکسیش دالیل تغییش اطالعات پیص بیٌی سال هٌتْی بِ  46اسفٌذ هاُ  69سا حسابشسی ضذُ ًسبت بِ
اطالعیِ لبلی هٌتطش کشد.
عذم ٍغَل هطالبات سشسسیذ ضذُ اص ضشکت ّای پخص دس  9هاِّ اٍل هَجب افضایص ّضیٌِ ّای هالی ضشکت
ًسبت بِ اٍلیي پیص بیٌی اسائِ ضذُ است.
ّوچٌیي کٌتشل ّضیٌِ ّای عوَهی ،اداسی دس  9هاِّ اٍل هَجب کاّص ایي ّضیٌِ ّا ٍ افضایص ًشخ اسص دس ضص
هاِّ یاد ضذُ هَجب افضایص خالع سایش دسآهذّای (ّضیٌِ ّا) عولیاتی ًسبت بِ ًخستیي پیص بیٌی اسائِ ضذُ
است.

