تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة
العادية (االجتماع االول)
يسر جملس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة املساهمني حلضور
اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة والعشرون املقرر عقدها مبشيئة اهلل تعاىل يف متام الساعة
السادسة والنصف مساء يوم اخلميس 1439/04/10هـ املوافق 2017/12/28م بفندق احلمراء
سوفيتيل،

شارع

فلسطني،

مبدينة

جدة

(املوقع

حسب

الرابط

(  )https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2للنظر يف جدول األعمال التالي:
- 1التصويت على سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة احملدثة (اإلصدار الثاني)
(مرفق).
- 2التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات احملدثة (اإلصدار الثاني) (مرفق).
- 3التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة
التنفيذيّة (اإلصدار األول) (مرفق).
ونوجه عناية السادة املساهمني إىل أن لكل مساهم حق احلضور وذلك من املساهمني املقيدين يف
سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق املالية (مركز اإليداع) بنهاية جلسة التداول
اليت تسبق اجتماع اجلمعية العامة وحبسب األنظمة واللوائح ،وعلى كل مساهم يرغب يف احلضور
اصطحاب بطاقة اهلوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته ،وحيق للمساهم أن يوكل
شخصاً آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام بصفة دائمة
بعمل فين أو إداري حلسابها للحضور والتصويت مبوجب منوذج التوكيل املرفق مع ضرورة تصديق
التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسباً ألحدها أو إذا كان
املساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ،أو إحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص هلم يف
اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم
بالتصديق ،أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم بأعمال التوثيق على أن يصل الشركة قبل
يومني على األقل من موعد االجتماع على العنوان التالي :الشركة السعودية للتنمية الصناعية
(صدق) ،جدة ،شارع التحلية ص.ب ( )12105الرمز الربيدي ( )21473وجيب ابراز أصل التوكيل
يف مكان انعقاد اجلمعية يوم انعقادها ،علماً بأن النصاب القانوني النعقاد اجلمعية العامة العادية
هو ( ) 25%من رأس مال الشركة على األقل ويف حال عدم إكتمال النصاب سوف ينعقد االجتماع
الثاني خالل ساعة من موعد االجتماع األول علماً بأن اجتماع اجلمعية العامة الثاني سيكون
صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه علماً أنه سيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف موقع
خدمات (تداوالتي) اإللكرتوني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة احلادية عشر صباح يوم الثالثاء
1439/04/08هـ املوافق 2017/12/26م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجلمعية يف يوم
اخلميس 1439/04/10هـ املوافق 2017/12/28م وذلك عن طريق زيارة املوقع اإللكرتوني اخلاص
بتداوالتي على الرابط التالي ( )https://www.tadawulaty.com.saعلماً أن التسجيل يف
خدمات تداوالتي متاح جماناً جلميع مساهمي الشركة.

منوذج توكيل
التاريخ :
املوافق :
السادة /الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"

املوقرين

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أنا املساهم  /شركة رادستار للمشاريع اإلستثمارية احملدودة ( شركة سعودية ذات مسئولية
حمدودة ) ،مبوجب هوية شخصية (رقم أو رقم اإلقامة  /أو جواز السفر لغري السعوديني) صادرة
من ( ،).......................................بصفيت (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن  /مدير  /رئيس
جملس إدارة شركة ( (...............................................................اسم الشركة املوكلة) ومالك (ة)
ألسهم عددها ( )...................................سهماً من أسهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
(مساهمة سعودية) املسجلة يف السجل التجاري يف مدينة جدة برقم ( )4030092792وتاريخ
1413/07/17هـ ،وإستناداً على املادة ( )25من النظام األساس للشركة فإنين بهذا أوكل .......
( .................................... ...................................إسم الوكيل الرباعي) لينوب عين يف حضور إجتماع
اجلمعية العامة العادية الثامنة والعشرون الذي سيعقد بفندق سوفيتيل شارع فلسطني مبدينة جدة،
اململكة العربية السعودية ،يف متام الساعة الرابعة من يوم اخلميس بتاريخ 1439/04/10هـ (حسب
تقويم أم القرى) املوافق 2017/12/28م  ،وقد وكلته بالتصويت نيابة عين على املواضيع املدرجة
على جدول األعمال وغريها من املواضيع التى قد تطرحها اجلمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع
نيابة عين على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه اإلجتماعات ،ويعترب هذا التوكيل ساري
املفعول هلذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل :

رقم السجل املدني ملوقع التوكيل ( أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري
السعوديني )

توقع املوكل ( باإلضافة للختم الرمسي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً ) :

مالحظة :
جهة التصديق قد تكون إحدي الغرف التجارية الصناعية أو إحدي البنوك املرخصة باململكة
والتى يوجد بها حساب للموكل أو املؤسسة املالية املرخصة التى توجد بها اسهم املوكل أو كتابة
العدل أو األشخاص املرخص هلم بأعمال التوثيق.

امللفات امللحقة
البند رقم 1
البند رقم 2
البند رقم 3

