توضيح

بند
العنوان

تدعو شركة الصناعات الكيميائية األساسية ( بي س ي آي ) مساهميها إلى إجتماع
الجمعية العامة العادية (اإلجتماع األول)

مقدمة

يسرمجلس ادارة شركة الصناعات الكيميائية األساسية ( بي س ي آي ) دعوة
السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اإلجتماع األول)
املقرر عقده بمشيئة هللا في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم
الربعاء 1440/11/07هـ املو افق 2019/07/10م بفندق كارلتون املعيبد بمدينة
الدمام واملبين بالرابط األتىhttps://goo.gl/maps/bhN5Ghr1jDXVje2K6 :
وذلك للتصويت على جدول األعمال التالي:

مكان ومدينة انعقاد الجمعية
العامة

فندق كارلتون املعيبد بمدينة الدمام

رابط بمقرالجتماع

https://goo.gl/maps/bhN5Ghr1jDXVje2K6

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440/11/07هـ املو افق 2019/07/10م

وقت انعقاد الجمعية العامة

الساعة 18:30

حق الحضور

يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز
اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع
ً
الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح .علما بأن أحقية تسجيل الحضور لجتماع
الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ،وأحقية التصويت على بنود الجمعية
للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

النصاب الالزم لنعقاد الجمعية

جدول أعمال الجمعية

ً
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع
رأس املال على األقل .وإذا لم يتوفرالنصاب الالزم لعقد هذا الجتماع ،سيتم
عقد الجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع األول،
ً ً
ويكون الجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ
( ( 2019/7/10وملدة  3سنة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،
(مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:
 .1األستاذ  /سليمان عبدهللا حمد القاض ي
 .2األستاذ  /عبدالعزيزمهنا عبدالعزيزاملعيبد
 .3األستاذة /حصة عبداملحسن محمد آل الشيخ

التصويت اللكتروني

سيكون بإمكان املساهمين املسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على
ً
بنود الجمعية ابتداءا من الساعة الساعة العاشرة صباح يوم األحد
1440/11/4هـ املو افق 2019/07/7م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد
الجمعية العامة العادية  ،وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي
ً
ً
متاحا ومجانا لجميع املساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى اآلتي:
 .1يحق للمساهم توكيل شخص أخرعنه في الحضور بموجب توكيل خطي
ً
ً
على أل يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو موظفا في الشركة ،وأن يكون
ً
مصادقا عليه من:
ً
 الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبا ألحدها أو إذاكان املساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
 إحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص لهم في اململكة شريطةأن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي
يقوم بالتصديق.
 -كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق.

 وعلى املساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومينعلى األقل من موعد انعقاد الجمعية ،وإرساله إلى مقرإدارة الشركة
على العنوان التالي ص  .ب  – 1053مدينة الدمام  -الرمزالبريدي
 -31431مع أهمية إرسال صورة منها عبرالبريد اإللكتروني:
shareholder@bci.com.sa
 وعلى الوكيل إبرازأصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ،كما يجب علىجميع املساهمين/الوكيل إحضارالهوية.
 .2يرجى من املساهمين مراعاة الحضور قبل موعد الجتماع بوقت كاف
إلتمام إجراءات التسجيل.
 .3وفي حال وجود استفسارنرجو التواصل مع إدارة شؤون املساهمين على
هاتف 0138217771 :فاكس  0138472648 :أو البريد اإللكتروني:
shareholder@bci.com.sa

توكيـ ــل
تاريخ تحريرالتوكيل:
املو افق :
أنا املساهم  ............................................................ /الجنسية ...............بموجب هوية شخصية رقم
(....................أو رقم إاإلقامة أو جوازالسفرلغيرالسعوديين) صادرة من  ،...........بصفتي (الشخصية) أو
(مفوض بالتوقيع عن  /مدير /رئيس مجلس إدارة شركة  )............و مالك(ة) ألسهم عددها
ً
( )....................سهما من أسهم شركة الصناعات الكيميائية األساسية ( بي س ي آي ) (مساهمة سعودية)
ً
املسجلة في السجل التجاري في  .................هـ برقم  ،..................................و إستنادا لنص املادة ( ) 23
من النظام األساس ي للشركة فإنني بهذا أوكل .......................لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية
العامة العادية الذي سيعقد في فندق كارلتون املعيبد بمدينة الدمام ( طريق الدمام – الخبر )  ،اململكة
ً
العربية السعودية في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا من يوم الربعاء بتاريخ 1440/11/07هـ
املو افق 2019/07/10م .وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغيرها
من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها ،و التوقيع نيابة عني على كافة
القرارات و املستندات املتعلقة بهذه اإلجتماعات  ،و يعتبرهذا التوكيل ساري املفعول لهذا اإلجتماع أو أي
إجتماع لحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل :رقم السجل املدني ملوقع التوكيل ( أو رقم اإلقامة أو جوازالسفرلغيرالسعوديين) .
ً
ً
توقيع املوكل (باإلضافة للختم الرسمي ) إذا كان مالك األسهم شخصا معنويا.

