شركة اميانتيت العربية السعودية
) شركة مساھمة سعودية(
المركز الرئيسي ـ الدمام ـ س  .ت 2050002103
ص ب  589الدمام  /31421المملكة العربية السعودية
ھاتف  03/8471500 :فاكس 03/8471645/8472916:
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
إستنادا لنص المادة ) (22من النظام األساسي للشركة ،فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت
العربية السعودية)شركة مساھمة سعودية( دعوة المساھمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة
العادية السنوية والذي سيعقد ـ بإذن ﷲ ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية األولى في
الدمام )طريق الدمام ـ الخبر السريع( في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم األحد
الواقع في 1432/03/24ھـ الموافـــق 2011/02/27م )حسب تقويم أم القرى( وذلك للنظر في
جدول األعمال التالي:ـ

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
أوال:

التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتھية في
2010/12/31م.

ثانيا:

التصديق على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن العام المالي المنتھي في
2010/12/31م.

ثالثا:

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط ”الشركة“ للسنة المالية المنــتھية
في2010/12/31م.

رابعا:

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي  2010قيمتھا
173,250,000﷼ تمثل %15من رأس المال بواقع ﷼ ونصف للسھم الواحد .

خامسا:

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتھم للشركة خالل السنة المالية المنتــھية
2010/12/31م.

في

سادسا :الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة
لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل
أتعابه.
سابعا:

الموافقة على العقد الذي تم بين الشركة وشركة البالد العربية المحدودة التي يملكھا عضوي
مجلس اإلدارة  :صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فھد بن عبد العزيز آل سعود ،
واألستاذ /بدر عبد ﷲ السويدان وتجديد ھذه الموافقة لعام 2011م.

وطبقا للمادة ) (28من النظام األساسي للش ركة ،يح ق لك ل مس اھم ح ائز عل ى مائ ة س ھما ف أكثر
حضور الجمعية العامة ،أو أن يوكل مساھم م ن المس اھمين ال ذين لھ م الح ق ف ي حض ور الجمعي ة
وم ن غي ر أعض اء مجل س اإلدارة بمقتض ى نم وذج ن ص الوكال ة المرف ق وال ذي يج ب أن يك ون
مصدقا من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جھة العمل ،ويجب أن ال يزيد مجم وع األس ھم
الممثلة في الوكالة عن  %5من رأس المال إال إذا كانت لمساھم واح د أو مس اھم و أف راد أس رته.
وعلى كل مساھم يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه ما يثبت ھويته.
وإستنادا إلى المادة) (33من النظام األساسي للشركة فإن النصاب القانوني النعقاد الجمعية العامة
العادية ھو للمساھمين الذين يمثلون نصف رأس المال على األقل.
وترجو إدارة الشركة من المساھمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غي رھم
من المس اھمين إرس ال تأكي د حض ورھم شخص يا أو إرس ال التوكي ل إل ى المرك ز الرئيس ي للش ركة
بالدمام قبل الموعد المحدد بثالثة أيام على األقل على أن ال يشمل التوكيل عضو في مجلس اإلدارة
أو موظف في الشركة.
وﷲ ولي التوفيق ،،،

مجلس اإلدارة

صيغة الوكالة
المحترمين

السادة/شركة اميانتيت العربية السعودية
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته وبعد ،،

أنا المساھم ................................./الجنسية ،بموج ب ھوي ة شخص ية أو إقام ة نظامي ة رق م
) (.........................ص ادرة م ن ، .............................ومال ك ألس ھم ع ددھا.........
س ھما م ن أس ھم ش ركة اميانتي ت العربي ة السعوديـ ـة )مس اھمة س عودية( ،واس تنادا ل نص الم ادة
) (28من النظام األساسي للشركة فإنني بھذا أوكل المساھم............................../
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادي ة الس نوية ال ذي س يعقد ف ي المرك ز الرئيس ي
للش ركة بالمنطق ة الص ناعية األول ى ف ي ال دمام )طري ق ال دمام ـ الخب ر الس ريع( ف ي تم ام الس اعة
الرابع ة والنص ف م ن بع د عص ر ي وم األح د الواق ع ف ي 1432/03/24ھ ـ الموافــ ـق
2011/02/27م)حسب تقويم أم القرى(.
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال والتوقيع نيابة عن ي
عل ى كاف ة الق رارات والمس تندات المتعلق ة بھ ذا االجتم اع وعل ى س جل المس اھمين ،ويعتب ر ھ ذا
التوكيل ساري المفعول لھذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
وﷲ الموفق،،،
االسم :
التوقيع :
التاريخ :

/
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