تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية
العامة العادية (االجتماع االول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
البيان

توضيح

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة
المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية
السادسة واألربعون والمقرر انعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة
 6.30مساء يوم الخميس 1442/05/09هـ الموافق 2020/12/24م
حضوريا ً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة .وذلك ضمن دعم الجهود
واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات
العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد) ، (COVID-19وامتدادا ً
للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية
السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية المركز الرئيسي بمدينة ابها ()https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2

العامة

بقاعة المهندس  /عامر سعيد برقان (رحمه هللا)

الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 1442/05/09هـ
وقت وتاريخ انعقاد الجمعية
الموافق 2020/12/24م
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى
مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور
حق الحضور
اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح.
نصت المادة ( )36من النظام األساس للشركة على " ال يكون اجتماع
الجمعية العامة العادية صحيحا اال اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد
النصاب الالزم النعقاد
االجتماع الثاني خالل الثالثون يوما التالية لموعد االجتماع األول ،وفي
الجمعية
جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة
فيه".

جدول أعمال الجمعية

 .1التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين
للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/01م ومدتها ثالث
سنوات تنتهي بتاريخ 2023/12/31م( .مرفق السير الذاتية
للمرشحين)

التصويت االلكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن
بعد على بنود الجمعية ابتدا ًء من الساعة العاشرة صباحا ً من يوم األحد
1442/05/05هـ الموافق 2020/12/20م وحتى نهاية وقت انعقاد
الجمعية ،وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا ً ومجانا ً
لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليwww.tadawulaty.com.sa :

أحقية تسجيل الحضور
والتصويت

معلومات إضافية

أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية
التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من
فرز األصوات
يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي
على أال يكون عضوا ً في مجلس اإلدارة أو موظفا ً في الشركة ،وأن يكون
مصادقا ً عليه من:
• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا ً ألحدها أو إذا
كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
• إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة
شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له
الذي يقوم بالتصديق.
• كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على
األقل من موعد انعقاد الجمعية ،وإرسالها إلى العنوان التالي :شركة
أسمنت المنطقة الجنوبية (عناية عالقات المساهمين) 4923طريق الملك
فهد -أبها  9497 - 62581أو البريد االلكتروني sec.fin@spcc.com.sa
وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ،كما يجب على جميع
المساهمين/الوكيل احضار الهوية.
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل خالل اوقات الدوام الرسمي (من
الساعة  8صباحا حتى الساعة  3عصراً) مع عالقات المساهمين على:
الهاتف  0172271500تحويلة 144-151-153-157
البريد الكتروني sh@spcc.com.sa

نموذج التوكيل
1442/هـ

التاريخ:

/

الموافق:

2020/12/م

أنا المســـاهم (االسمممب عي ............الجنســـية ،...........بموجب الهوية الوطنية رقم ( ............أو رقم
اإلقامة أو جواز السـفر لغير السـعوديين الصـادرة من ( )..........بتاريخ  / /بصـفتي (الشمصيم أ م وض
ي.لت ق ع .ن  ............./ومالك ألســهم عددها ( ).....ســهما ً من أســهم شــركة أســمنت المنطقة الجنوبية
(مســـاهمة ســـعودية) المســـجلة في الســـجل التجاري رقم  5850001443وتاريخ 1399/04/27هـ
واسـتنادا ً للمادة ( )29من النظام األسـاسـي للشـركة فإنني بهذا أوكل (اسمب ال ي

البي ...لينوب عني في

حضــــور اجتماع الجمعية العامة الســــادســــة واألربعين بالمركز الرئيســــي بمدينة أبها بالمملكة العربية
السـعودية في تمام السـاعة السـادسـة والنصـف من مسـاء يوم الخميس تاريخ1442/05/09هـــــ الموافق
2020/12/24م وقد وكلته بالتصــويت نيابة عني على المواضــيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها
من المواضـــيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصـــويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات
والمســـتندات المتعلقة بهذه االجتماعات  ،ويعتبر هذا التوكيل ســـاري المفعول لهذا االجتماع او لالجتماع
الالحق في حال التأجيل لعدم اكتمال النصاب.
اسم موقع التوكيل:
رقم الســــجـل المـدني لموقع التوكيـل (أو اإلقـامـة أو
صفة موقع التوكيل:

جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل ( باإلضافة للختم الرسمي إدا كان مالك األسهم شخصا ً معنوياً):

