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ইনেভ েম কেপােরশন অব বাংলােদশ
ধান কাযালয়
৮ রাজউক অ ািভিনউ, ঢাকা-১০০০।
সংেবদনশীল ত
(২০১৮-১৯ অথবছেরর িনরীি ত বািষক িহসােবর উপর)
ইনেভ েম কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর পিরচালনা বােডর ২৭.১০.২০১৯ তািরখ অপরা ২:৪০ ঘ কায়
অ ি ত ৫৭১তম সভায় ৩০.০৬.২০১৯ তািরেখ সমা কেপােরশেনর িনরীি ত বািষক িহসাব অ েমািদত হয়। উপিরউ
সভায় িন িলিখত
সংেবদনশীল িস া স হ হীত হয়ঃ
১।
ািবত লভ াংশ
২। ৪৩তম বািষক সাধারণ সভা অ ি ত
হওয়ার তািরখ, িদন এবং সময়
৩। ৪৩তম বািষক সাধারণ সভার ভ
৪। ৪৩তম বািষক সাধারণ সভার রকড ডট
৫। িনরীি ত বািষক িহসােবর সারসংে প
িববরণ
কর পরবত িনট নাফা (েকা টাকা)
শয়ার িত আয় (টাকা)
শয়ার িত িনট অপাের ং ক াশ া (টাকা)
শয়ার িত িনট স দ

(টাকা)

: ক িডিভেড ১০%
: ২১ িডেস র, ২০১৯ তািরখ, শিনবার, সকাল ১০:৩০ ঘ কা।
: “জলসাঘর”, হােটল বানী ই ার াশনাল িলিমেটড
১, িদল শা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
: ১৮ নেভ র, ২০১৯ তািরখ, সামবার।
:
২০১৮-১৯ অথবছর
আইিসিব
আইিসিব
(সমি ত)
(একক)
৬০.১৩
২৯.২২
০.৮৬
০.৪২
০.৩০
০.৫৯
৩০.০৬.২০১৯ তািরখ িভি ক
আইিসিব
(সমি ত)
৪৪.৫৭

আইিসিব
(একক)
৩৬.১৩

২০১৭-১৮ অথবছর
আইিসিব
আইিসিব
(সমি ত)
(একক)
৪১৬.৩৩
৩৭৭.১৪
৫.৯৭
৫.৪১
২.৬৪
১.৭৪
৩০.০৬.২০১৮ তািরখ
িভি ক
আইিসিব
আইিসিব
(সমি ত)
(একক)
৫৪.৫৪
৪৬.০৮

বানাস শয়ার ( ক িডিভেড ) সং া ঘাষণাঃ
ক) বসা স সারেণর উে ে রি ত শয়ার ি িময়াম থেক লধন ি কে বানাস শয়ার এর পািরশ করা হেয়েছ।
খ) শয়ার ি িময়াম িহসাব থেক বানাস শয়ার ঘাষণা করা হেয়েছ।
গ) ক ািপটাল িরজাভ বা িরভ া েয়শন িরজাভ বা অনাদায়ী নাফা বা কেপােরশন গ ত হওয়ার েবর নাফা থেক বা
পিরেশািধত লধন কিমেয় বা িডিভেড পরবিত িরেটই আিনংস ঋণা ক বা ডিবট ােল হয় এরকম কান িক না
কের বানাস শয়ার ঘাষণা করা হেয়েছ।
পিরচালনা বােডর আেদশ েম,

(েমাঃ রিফক উ া)
সিচব
তািরখ : ২৭ অে াবর, ২০১৯।
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Investment Corporation of Bangladesh
Head Office
8 Rajuk Avenue, Dhaka-1000.
Price Sensitive Information (PSI)
On Audited Financial Statements for the FY 2018-19

This is for kind information of all concerned that the Board of Directors of Investment Corporation of
Bangladesh (ICB) in its 571st Meeting held on 27.10.2019 at 2:40 p.m at the Head Office of the
Corporation, approved the audited Financial Statements for the financial year ended 30.06.2019 and
took the following price sensitive decisions:
1. Proposed dividend

:

Stock Dividend: 10%

2. Date, Day & Time for holding of the
43rd AGM
3. Venue of the 43rd AGM

:

21st December, 2019, Saturday at 10:30 a.m.

:

"Jalshaghar", Hotel Purbani International Ltd.
1, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.

4. Record Date of the 43rd AGM

:

18th November, 2019, Monday.

5. The performance highlights for the
FY 2018-19 are as follows

:

Particulars
Net Profit after Tax (Crore Taka)
Earnings per share (Taka)
Net Operating Cash Flow per share (Taka)
Net Asset Value per share (Taka)

FY: 2018-19
ICB
ICB
(Consolidated)
(Solo)
60.13
29.22
0.86
0.42
0.30
0.59
As on 30.06.2019
ICB
ICB
(Consolidated)
(Solo)
44.57
36.13

FY: 2017-18
ICB
ICB
(Consolidated)
(Solo)
416.33
377.14
5.97
5.41
2.64
1.74
As on 30.06.2018
ICB
ICB
(Consolidated)
(Solo)
54.54
46.08

Disclosure in regard to Recommendation of Bonus Shares (Stock Dividend):
a.
b.
c.

Bonus Shares have been recommended in view to utilize its retained share premium amount
as capital for business expansion.
Bonus Shares are declared out of Share Premium.
Bonus Shares are not declared from capital reserve or revaluation reserve or any unrealized
gain or out of profit earned prior to incorporation of the corporation or through reducing paid
up capital or through doing anything so that the post-dividend retained earnings become
negative or a debit balance.
By order of the Board of Directors

(Md. Rafique Ullah)
Secretary
Date: 27 October, 2019

