بسمه تعالي
اطلعيه
شماره پيگيری492442 :

شركت :پست بانک ايران
كد صنعت651909 :

نماد :وپست

موضوع :تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1396/12/29
الف -زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ 1397/05/20در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوق العاده راسس ساعت 14:30روزسه شنبه مورخ  1397/05/30در محل ميدان امام خميني  -خيابان امام خميني  -نبش كوچه پست  -مدیریت شعب منطقه 3
تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود
ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به29/12/1396
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيرالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
سایر موارد
ج -حاضرين در جلسه عمومي:
اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سایر سهامداران

114490199

% 3.54

سازمان خصوصي سازي (وكالتي)

161672549

%5

شركت هاي سرمایه گذاري استاني (سهام عدالت)

808361735

% 25

وزارت امور اقتصادي و دارایي

1649060010

% 51

جمع:

2733584493

د -اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسة مجمع عمومي ،اعضاي هيئترئيسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم عباس مرادپور به عنوان ریيس مجمع
آقاي/خانم رضا فاضل به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سعيد حسني به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علي نوروزي به عنوان منشي مجمع

% 84.54

ه -اعضای هيئت مديره :
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
شمارۀ ثبت

نام عضو حقيقي يا عضو حقوقي/
حقوقي هيئت مديره
كد ملي

نوع

نوع

شركت

عضويت

نام نماينده عضو كد ملي نماينده
حقوقي

سمت

عضو حقوقي

موظف/غير مدرك
موظف

تحصيلي

وزارت امور اقتصادي و
دارایي به نمایندگي از دولت

1

اصلي

شركت سرمایه گذاري سهام
عدالت استان گيلن

11455

اصلي

عضو هيئت مدیره

شركت سرمایه گذاري سهام
عدالت استان آذربایجان
شرقي

20296

اصلي

غلمحسين صباغي  1815346000عضو هيئت مدیره

موظف

شركت سهامي بيمه ایران

94964

اصلي

 2091950343عضو هيئت مدیره

موظف

كارشناسي ارشد
توسعه
اقتصادي و

سازمان خصوصي سازي

7858

اصلي

محمدحسين مهراني  0045062749عضو هيئت مدیره
اردبيلي

موظف

كارشناسي ارشد
فيزیک

خسرو فرحي

احتشام فلح فر

 4010315598نایب رئيس هيئت
مدیره

موظف
موظف

فوق ليسانس
مدیریت كسب
و كار

مشخصات مدير عامل:
نام مدير عامل
خسرو فرحي

كد ملي
4010315598

مدرك تحصيلي
فوق ليسانس مدیریت دولتي

و -تصميمات مجمع:
صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29/12/1396و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت .
ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

فوق ليسانس
مدیریت دولتي

مبلغ (م .ريال)

شرح

40,861

سود (زیان) خالص

()1,448,866

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره

()20,978

تعدیلت سنواتي

()1,469,844

سود (زیان) انباشته ابتداي دوره تعدیلشده

()10,420

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

0

تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود انباشته ابتداي دوره تخصيص نيافته

()1,480,264

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0
()1,439,403

سود قابل تخصيص
انتقال به اندوخته قانوني

0

انتقال به سایر اندوختهها

0
()1,439,403

سود (زیان) انباشته پایان دوره

0

سود سهام مصوب (مجمع سال جاري)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات

()1,439,403

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

13

سود نقدي هر سهم (ریال)

0
3,233,451

سرمایه

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مدیره جدید به شرح زیر براي باقيمانده مدت تصدي قانوني انتخاب گردید.
نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره

ماهيت

نوع شركت

شمارۀ ثبت عضو
حقوقي/كد ملي

نوع عضويت

وزارت امور اقتصادي و دارایي به نمایندگي از دولت

حقوقي

سهامي خاص

1

اصلي

شركت سرمایه گذاري سهام عدالت استان گيلن

حقوقي

سهامي خاص

11455

اصلي

شركت سرمایه گذاري سهام عدالت استان آذربایجان
شرقي
شركت سهامي بيمه ایران

حقوقي

سهامي خاص

20296

اصلي

حقوقي

سهامي خاص

94964

اصلي

سازمان خصوصي سازي

حقوقي

سهامي خاص

7858

اصلي

سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بازرس عليالبدل انتخاب گردید.
روزنامه يا روزنامههای زير به عنوان روزنامه كثيرالنتشار جهت درج آگهيهای شركت تعيين شد:
اطلعات
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره
سال قبل  -مبلغ

سال جاری  -مبلغ

توضيحات

شرح

حق حضور (ریال)

0

16500000

بابت برگزاري حداقل  1جلسه

پاداش (ميليون ریال)

0

0

به صورت ناخالص

ساير موارد:
با توجه به الزامات قانوني تنظيم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل كارت ملي براي سهامداران محترم و نمایندگان آنان جهت حضور در
مجمع الزامي بوده و همچنين نمایندگان اشخاص حقوقي مي بایست اصل معرفي نامه با امضاي صاحبان امضاء مجاز همراه با تصویري از روزنامه رسمي كه
تعيين تأیيد صاحب امضاي مجاز مي باشد ارائه نمایند.

