ماده  :3-21ساختار مالکیت
تاریخچه
بانک آینده (شرکت سهامی عام) به استناد ماده  89قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
مصوب  71فروردین  7718و ماده واحده قانون تاسیس یالنکهای غیر دولتی مصوب  17فروردین  7718و سایر مقررات مربوط و
به موجب مجمع عمومی مؤسسین ،مورخ  18فروردین  ، 7781از ادغام بانک تات ،تعاونی اعتباری صالحین خراسان و تعاونی توسعه
اعتباری آتی به موجب دستور شورای محترم پول و اعتبار تأسیس ،و در تاریخ  71مرداد  ،7781تحت شماره  ،221714در اداره ثبت
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.مجوز فعالیت بانک به شماره  87/728722در تاریخ  7787/71/11از سوی
بانک مرکزی ج.ا.ا.ایران ،صادر گردیده؛ و بانک آینده ار تاریخ  82/12/17در فهرست شرکتهای فرابورس قرار گرفته است .مرکز اصلی
بانک ،در تهران ،خیابان شهید احمد قصیر(بخارست) ،خیابان شهید احمدیان(پانزدهم) ،شماره  7میباشد.
گسترش بانکداری مجازی ،بانکداری بین الملل ،حرکت در جهت تشکیل نهاد مالی چند منظوره ،افزایش مستمر بهرهوری سرمایههای
انسانی و قدرت خالقیت ،تخصص و تعلق سازمانی آنها مهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمامشده محصوالت و خدمات برای
مشتریان ،هم زمان با افزایش کیفیت آن ها ،و به طور کلی ارزش آفرینی مستمر و در حد اعال برای تمام گروههای ذینفع بانک ،از
استراتژیهای بنیادی تأسیس این بانک میباشد.
ارزش آفرینی برای مشتریان ،تشخیص نیازهای آشکار و پنهان آنها و پاسخگویی موثرتر و سریعتر از رقبا به این نیازها ،در راستای
تأمین حقوق سهامداران و تحقق راهبردهای کالن کشوری ،از جمله اصول پذیرفته شده مؤسسان و مدیران بانک آینده است.
بانک آینده ،کوشش خواهد نمود؛ در قالب یک بانک تجاری پایبند به اصول و اخالق حرفهای و تخصصی بانکداری ،در سطح جهانی
و در داخل کشور ،در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،در طول یک دوره برنامه ریزی شده ،در جمع بانکهای تراز اول کشور
قرار گیرد.

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس ،مبلغ  90111011101110111ریال (شامل تعداد  9011101110111سهم ،به ارزش اسمی هر سهم
 70111ریال) بوده؛ کد در سال  ،7784طی یک مرحله ،به شرح زیر به مبلغ  710111011101110111ریال (شامل تعداد
 71011101110111سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  70111ریال) ،افزایش یافته است.
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