
 تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني( 
 

  

 

 

 
 

بتاريخ  16:00تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 
دمام )طريق الدمام ـ الخبر في في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية األولى بال 2015-03-29الموافق  09-06-1436

 السريع( في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
 . 31/12/2014أوال: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية للسنة المالية المنتهية في 

 م. 31/12/2014ة وحساب األرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ثانيا: التصديق على الميزانية العمومي
 م 31/12/2014ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في

 م. 2014رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي 
 م. 31/12/2014براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة خالل السنة المالية المنتــهية في خامسا: إ

سادسا:الموافقة على إعادة تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز )محاسبون قانونيون معتمدون( كمراقبي حسابات لمراجعة 
 ربع سنوية وتحديد بدل أتعابه. والبيانات المالية ال 2015للقوائم المالية للعام المالي 

 

 

 

  

SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO. ANNOUNCES THE RESULTS OF SHAREHOLDER ORDINARY GENERAL 
ASSEMBLY MEETING (SECOND MEETING)  

 

  

Saudi Arabian Amiantit Co. has announced that the company held its Ordinary general assembly meeting in the Company 
head office at the 1st Industrial Zone in Dammam (Dammam - Khobar Highway Road) in Dammam on 29-03-2015 
corresponding to 09-06-1436 at 16:00. All resolutions of the meeting are as follows: 
First: Approval of the External Auditors Report on the Company accounts for the year ended on 31/12/2014.  
Second:Approval of the financial position of the Company as of 31/12/2014 and the accompanying financial statements for 
the year ended on the same date.  
Third: Approval of the Board of Directors report of the Company activities for the year ended on 31/12/2014.  
Fourth: Approval on the recommendations of the Board of Directors related to not to declare dividends for the year ended 
on 31/12/2014.  
Fifth: Discharge the Board of Directors from responsibilities as regard to the management of the Company during the year 
ended on 31/12/2014.  
Sixth: Approval on reappointment of Pricewaterhousecoopers as companȅΩǎ 9ȄǘŜǊƴŀƭ !ǳŘƛǘƻǊǎ ǳǇƻƴ ǊŜŎƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴǎ 
ŦǊƻƳ ǘƘŜ !ǳŘƛǘ /ƻƳƳƛǘǘŜŜ ǘƻ ŀǳŘƛǘ ǘƘŜ /ƻƳǇŀƴȅΩǎ !ŎŎƻǳƴǘǎ ŦƻǊ ǘƘŜ ȅŜŀǊ нлмр ϧ vǳŀǊǘŜǊƭȅ CƛƴŀƴŎƛŀƭ {ǘŀǘŜƳŜƴǘǎ ŀƴŘ 
determining its fees.  

 

 


