تدعو شركة الغازوالتصنيع األهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع االول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغازوالتصنيع األهلية السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية املقرر عقده بمشيئة هللا تعالى
في الرياض  -مقرالشركة في تمام الساعة  07:30من مساء يوم االحد 1438-08-04ه املوافق 2017-04-30م وذلك للنظرفي جدول األعمال
التالي:
-1التصويت على ما ورد بتقريرمجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في  31ديسمبر2016م.
-2التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2016م.
-3التصويت على تقريرمراقب الحسابات عن العام املالي املنتهي في  31ديسمبر2016م.
-4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من  01يناير  2016وحتى  31ديسمبر2016م.
-5التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة عن الثالثة أرباع األولى من عام 2016م بمبلغ
( )67,500,000سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال بواقع ( )0.90ريال للسهم وبما نسبته  %9من رأس املال ،علما بأنه سبق
للجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  14فبراير 2017م وأن وافقت على توزيع أرباح عن الربع الرابع بمبلغ ( )26,250,000ستة
وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال بواقع ( )0.35ريال للسهم وبما نسبته  %3.5من رأس املال ،ليصبح إجمالي ما تم توزيعه
من أرباح عن العام املالي 2016م مبلغ وقدره ( )93,750,000ثالثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال بواقع ( )1.25ريال
للسهم وبما نسبته  %12.5من رأس املال.
-6التصويت على صرف مبلغ ( )1,836,066ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )200,000ريال لكل عضو عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر2016م.
-7التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة ،ملراجعة حسابات الشركة للعام املالي
2017م والتقاريرالربع سنوية بما فيها الربع األول من العام التالي 2018م ،وتحديد اتعابه.
-8التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 2017م وفقا
للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات املختصة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من املساهمين يمثل  %25من رأس املال على األقل ،وفي حال عدم اكتمال النصاب
سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول و في جميع االحوال سيكون االجتماع الثاني صحيحا
أيا كان عدد االسهم املمثلة فيه.
ولكل مساهم حق الحضور الجتماع الجمعية العامة ،ويجوز له ان ينيب غيره (من غيرأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة) ويشترط
لصحة اإلنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج املرفق في اإلعالن ،مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد
البنوك أو األشخاص املرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على األقل على العنوان ادناه وإحضارأصل التوكيل يوم
انعقاد الجمعية وإحضاربطاقاتهم الشخصية.
العنوان :شركة الغازوالتصنيع االهلية ص ب  564الرياض  11421العليا  -شمال مدينة امللك فهد الطبية
ولالستفساريرجى االتصال عبرالهاتف  0112508432فاكس 0112508306

تاريخ تحرير التوكيل :
املوافق :

السادة  /شركة الغازوالتصنيع االهلية

املحترمين

أنا املساهم( /اسم املوكل رباعي) ( )........................الجنسية  ،بموجب هوية شخصية رقم )(.........................أو رقم االقامةة أو
جواز السفر لغير السعوديين  ،صادر من ) ،(....................بصفتي الشخصية أو مفوض بةالتوقي نةن  /مة ير  /ر ةجل م ةل
إدارة ش ةةركة (اس ةةم المل ةةركة املوك ةةة) ومال ةةا (ة) س ة م ن ة دها ( )..................س ة ما م ةةن اس ة م ش ةةركة الغ ةةاز والتص ةةني االه ي ةةة
(مسةةاهمة س ةةعودية) املي ةةج ة اةةي الي ةةجل الت ةةار ا ةةي الريةةاض ب ةةرقم ، 1010002664واس ةةداادا لةةاة امل ةةادة ( )25م ةةن الا ةةا
االساسةةلي ل ملةةركة ف ة نوي ( ة ا اوكةةل (اسةةم الوكيةةل ربةةاعي) لياةةوة نوةةي اةةي لعةةور اجتمةةا الجمعيةةة العام ةةة يةةر العاديةةة ال ة
سةةيع اةةي (ماةةان ااع ةةاد الجمعيةةة) اةةي م ياةةة (اسةةم امل ياةةة) املم ةةةة العربيةةة السةةعودية اةةي تمةةا السةةانة  7.30مسةةا مةن يةةو
ا لة 1438/08/04 :ه ة املوافةةق 2017/04/30 :ق ة وك تةةل بالتصةةوية نيابةةة نوةةي ن ةةد املوالةةي امل رجةةة ن ةةد ج ة و ا نمةةا
و يرهةةا مةةن املوالةةي التةةي قة تعرل ةةا الجمعيةةة العامةةة ل تصةةوية ن ب(ةةا  ،والتوقية نيابةةة نوةةي ن ةةد كافةةة ال ةرارا واملسةةدا ا
املتع ة ةةة ( ة ة االجتمان ة ةةا  ،ويعتب ة ةةر ه ة ة ا التوكي ة ةةل س ة ةةار املفع ة ةةو ل ة ة ا االجتم ة ةةا أو أ اجتم ة ةةا الل ة ةةق ي ج ة ةةل إلي ة ةةل.
اسم موق التوكيل:
صفة موق التوكيل  :رقم اليجل امل اي ملوق التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقي املوكل (باإللافة للختم الرسمي إذا كان مالا ا س م شخصا معاويا)

