تدعو الشركة العربية لألنابيب مساهميها الى حضور
اجتماع الجمعية العامة العادية ( االجتماع االول )

 ٌسر مجلس إدارة الشركة العربٌة لألنابٌب بدعوة مساهمٌها الكرام لحضور اجتماع الجمعٌة العامةالعادٌة (االجتماع االول والثانً بعد ساعة من االول ) الممرر عمدها بإذن هللا تً تمام الساعة
 07:30مساء ٌوم األربعاء  11شوال  1441هـ المواتك ٌ 03ونٌو 2020م تً مكتب الشركة
بالسلٌمانٌة.
 وبناء على تعمٌم هٌئة السوق المالٌة الماضً باالكتفاء بعمد جمعٌات الشركات المساهمة المدرجةعبر وسائل التمنٌة الحدٌثة عن بُعد وتعلٌك عمدها حضورٌا حتى إشعار آخر ،وذلن حرصا على
سالمة المتعاملٌن تً السوق المالٌة  ،وضمن دعم الجهود واإلجراءات الولائٌة واالحترازٌة من
لبل الجهات الصحٌة المختصة وذات العاللة للتصدي لفٌروس كورونا الجدٌد )، (COVID-19
وامتدادا للجهود المتواصلة التً تبذلها كاتة الجهات الحكومٌة تً المملكة العربٌة السعودٌة تً
اتخاذ التدابٌر الولائٌة الالزمة لمنع انتشاره.
وذلن لمنالشة جدول االعمال التالٌة :
 .1التصوٌت على تمرٌر مجلس اإلدارة عن السنة المالٌة المنتهٌة تً  31دٌسمبر 2019م .
 .2التصوٌت على الموائم المالٌة المدلمة للسنة المالٌة المنتهٌة  31دٌسمبر 2019م.
 .3التصوٌت على تمرٌر مراجع حسابات الشركة عن السنة المالٌة المنتهٌة تً  31دٌسمبر
2019م.
 .4التصوٌت على تعٌٌن مراجع الحسابات للشركة من بٌن المرشحٌن بناء على توصٌة لجنة
المراجعة  ,وذلن لفحص ومراجعة وتدلٌك الموائم المالٌة للربع الثانً والثالث والسنوي من
العام المالً 2020م  ,والربع االول من عام 2021م وتحدٌد اتعابه .
 ٌكون اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة صحٌحا إذا حضرة مساهمون ٌمثلون ربع رأس المال علىاأللل .وإذا لم ٌتوتر النصاب الالزم لعمد هذا االجتماع ،سٌتم عمد االجتماع الثانً بعد ساعة من
انتهاء المدة المحددة النعماد االجتماع األول ،وٌكون االجتماع الثانً صحٌحا (إذا حضر مساهمون
أٌا كان عدد األسهم الممثلة تٌه).
 كما ٌحك لكل مساهم من المساهمٌن الممٌدٌن تً سجل مساهمً الشركة لدى مركز اإلٌداعبنهاٌة جلسة التداول التً تسبك اجتماع الجمعٌة تسجٌل الحضور االلكترونً والتصوٌت
باستخدام منظومة تداوالتً تً اجتماع الجمعٌة وبحسب األنظمة واللوائح. .علما بأن أحمٌة
تسجٌل الحضور الجتماع الجمعٌة تنتهً ولت انعماد الجمعٌة و أحمٌة التصوٌت على بنود
الجمعٌة للحاضرٌن تنتهً عند انتهاء لجنة الفرز من ترز األصوات.
 علما بأنه سٌكون بإمكان المساهمٌن المسجلٌن تً خدمات تداوالتً التصوٌت عن بعد على بنودالجمعٌة ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا ٌوم (األحد) 1441/10/8هـ المواتك 2020/5/31م

وحتى نهاٌة ولت انعماد الجمعٌة ،وسٌكون التسجٌل والتصوٌت تً خدمات تداوالتً متاحا ومجانا
لجمٌع المساهمٌن باستخدام الرابط التالًwww.tadawulaty.com.sa :
سٌتم استمبال أسئلة واستفسارات المساهمٌن الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من ٌوم األثنٌن
تارٌخ1441/10/9 :هـ المواتك 2020/6/1م وحتى الساعة الثالثة عصرا من ٌوم انعماد الجمعٌة
عن طرٌك البرٌد اإللكترونًalbara.saleh@arabian-pipes.com :
او على رلم الجوال، 0500300895 :
وٌشترط لمبول االستفسار ارسال صورة من هوٌة المساهم.
وهللا ولً التوتٌك ,,,

