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সে টারীজ িডিভশন
সংবাদ িব ি

তািরখ: ২১ িডেস র, ২০১৯

ইনেভ েম কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) ১০% ক লভ াংশ ঘাষণা কেরেছ
ইনেভ েম কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর ৪৩তম বািষক সাধারণ সভা ২১ িডেস র, ২০১৯ তািরখ হােটল বানী
ই ার াশনাল িলিমেটড এ অ ি ত হয়। আইিসিব পিরচালনা বােডর চয়ার ান েফসর ড. মিজব উি ন আহমদ এর
সভাপিতে অ ি ত উ সভায় আইিসিব'র ব াপনা পিরচালক জনাব মাঃ আ ল হােসন এবং অ া পিরচালক উপি ত
িছেলন। সভায় িব ল সং ক শয়ারেহা ার অংশ হণ কেরন।
বািষক সাধারণ সভায় শয়ারেহা ারগণ আইিসিব এবং এর সাবিসিডয়াির কা ািনস েহর ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর
বািষক িতেবদন এবং িনরীি ত িহসাব স েক িব ািরত পযােলাচনা কেরন। কেপােরশেনর অ াহত উ িতর জ ত রা গভীর
সে াষ কাশ কেরন।
২০১৮-২০১৯ অথবছের আইিসিব এককভােব এবং সাবিসিডয়ািরসহ সি িলতভােব যথা েম ২৯.২২ কা টাকা এবং
৬০.১৩ কা টাকা িনট নাফা অজন কেরেছ। শয়ারেহা ারগণ ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর জ ১০% ক লভ াংশ অ েমাদন
কেরন। ইেতা েব ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর জ কেপােরশেনর ব াপনায় পিরচািলত আইিসিব ইউিনট ফা হেত সা িফেকট
িত ৪১.০০ টাকা হাের লভ াংশ ঘাষণা করা হেয়েছ যা ববত ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর লনায় ২.৫০% বশী।
২০১৮-২০১৯ অথবছের কেপােরশন শয়ার, ই ই পা িসেপশন এবং ব অথায়নসহ িবিভ খােত মাট ৫৫১.৯৫ কা
টাকার আিথক সহায়তার অ ীকার কের এবং িঁ জবাজাের এ পয সবেমাট িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১২,৩৫১.০৫ কা টাকা। এছাড়া
আেলাচ অথবছের কেপােরশন ৭০০.০০ কা টাকার ৩ ব ই র াি িহেসেব দািয় পালন কেরেছ। ২০১৮-২০১৯ অথবছের
কেপােরশন লভ াংশ, মািজন ঋণ, ক ঋণসহ অ া ঋণ/অি ম খােত সবেমাট ৮৭৮.১৩ কা টাকা আদায় কেরেছ। আেলাচ
অথবছের উভয় ক এ েচ -এ আইিসিব এবং এর সাবিসিডয়াির কা ািনস েহর িবিভ পাটেফািলওেত মাট লনেদেনর
পিরমাণ িছল ১১,২০০.৩৫ কা টাকা। ববত বছরস েহর ায় আইিসিব ও এর সাবিসিডয়ািরস হ অ ােসট ােনজেম ও
াি কমকাে সেবা অব ােন িছল।
শয়ারবাজার িবপযয় পরবত িবিনেয়াগকারীেদর আ া িফিরেয় আনা এবং বাজােরর ি িতশীলতা বজায় রাখেত
আইিসিব’র িমকা শয়ারেহা ারগণ ক ক াপকভােব শংিসত হয়। শয়ারবাজােরর গভীরতা, ি িতশীলতা, িনভরেযা তা এবং
তার বজায় রাখার পাশাপািশ এক
ঢ় ও টকসই িঁ জবাজার গঠেন আইিসিব ও এর সাবিসিডয়াির কা ািনস হ অ তম
ণ িমকা পালন কেরেছ বেল সভায় অিভমত
করা হয়। সভায় আইিসিব এবং এর সাবিসিডয়াির কা ািনস েহর
কমকতা-কমচারীেদর িনরলস েচ া এবং উে ােগর জ
য়সী শংসা করা হয় এবং ভিব েতও িঁ জবাজাের আইিসিব’র
িমকা ও অব ান ঢ় থাকেব বেল আশাবাদ
করা হয়।
আইিসিব’র পিরচালনা বােডর চয়ার ান ও আইিসিব’র ব াপনা পিরচালক অ াহত সমথন ও সহেযািগতার জ
শয়ারেহা ার, িবএসইিস, ক এ েচ স হ, অথ ম ণালয় এবং িসিডিবএল সহ সকল কেহা ারগেণর িত ত তা কাশ
কেরন।
( মাঃ রিফক উ া)
উপ-মহা ব াপক/সিচব
পিরচালনা বাড
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Secretaries Division
Press Release
21 December, 2019
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH (ICB) DECLARES 10% STOCK DIVIDEND

The 43rd Annual General Meeting (AGM) of Investment Corporation of Bangladesh (ICB) was held on
21 December, 2019 at Hotel Purbani International Ltd. The meeting was presided over by Prof. Dr. Mojib Uddin
Ahmed, Chairman, Board of Directors of the Corporation. The meeting was attended by the Managing Director
of ICB Mr. Md. Abul Hossain and other Directors of ICB. A large number of shareholders attended the meeting
and took part in the discussions.
The Shareholders discussed various aspects of the Annual Report and Audited Accounts of ICB and its
subsidiary companies for the year 2018-2019. They expressed their extreme satisfaction for its performance and
the pivotal role it played during the critical period of capital market.
During FY 2018-2019, ICB earned solo and consolidated (with subsidiaries) net profit of Tk 29.22 crore
and Tk. 60.13 crore respectively. The shareholders approved 10% stock dividend for the year 2018-2019. Earlier
the Corporation had declared dividend for its Unit Fund @ of Tk 41.00 per Unit Certificate which is 2.50% higher
than the previous FY 2017-2018.
During the period under review, the Corporation sanctioned financial assistance of Tk. 551.95 crore in the
form of Pre-IPO placement, equity participation and investment in bonds and made cumulative investment from
beginning to last fiscal year of Tk. 12,351.05 crore in the capital market. The Corporation also acts as Trustee to
the issue of 3 bonds of Tk. 700.00 crore during 2018-2019. The Corporation recovered an amount of Tk. 878.13
crore on account of dividend, margin loans, project loans and other loans/advances. During the period, the total
trading of ICB and its subsidiary companies in both the bourses was Tk. 11,200.35 crore. Like in the previous
year, ICB and it’s subsidiaries retained top positions in asset management and trustee activities.
The shareholders appreciated the pivotal role played by the Corporation to regain confidence of the
investors during share market debacle and maintaining stability in the market. They also noted with satisfaction
the significant achievement and growth of business of the Corporation. They appreciated the important role played
by ICB in maintaining depth, stability, reliability and liquidity of the stock markets as well as in maintaining a
buoyant and effective capital market in the country. They however, stressed the need to maintain the tempo of
reforms and present trend of improvement and proposed valuable suggestions on various aspects of the
Corporation’s activities.
The Chairman of the Board of Directors and the Managing Director of ICB acknowledged with gratitude
the co-operation and support received from the valued shareholders, the BSEC, Stock Exchanges, Ministry of
Finance, CDBL and other stakeholders. The meeting also put in record the outstanding services rendered by the
employees of the Corporation for its development as a prime institution in the country.

(Md. Rafique Ullah)
Deputy General Manager/Secretary
Board of Directors

