تدعو الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
(اإلجتماع األول)
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) دعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (األول) املقرر
ً
إنعقادها بمشيئة هللا تعالى يوم الثالثاء 0118/08/ 80ه (حسب توقيت أم القرى) املوافق 1809/86/00م الساعة السادسة والنصف مساءا  ،بمستوع
جدة املركزي الجديد باملدينة الصناعية (املرحلة األولى)  -بمدينة جدة
SADAFCO JCW Location https://goo.gl/maps/QqSB5CB6bZqWFNQn8
وذلك للتصويت على جدول األعمال التالي:

 -0التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 1809/81/10م.
 -1التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 1809/81/10م.
 -1التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 1809/81/10م.
 -1التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن النصف الثاني من العام املالي املنتهي في
1809/81/10م بمبلغ ( 60888888خمسة وستون مليون ريال سعودي ) بواقع  1088ريال للسهم الواحد والتي تمثل %18
من القيمة اإلسمية للسهم الواحد ،على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية واملقيدين
في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع
ً
األرباح الحقا.
 -0التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف األول من العام املالي املنتهي في 1809/81/10م
بمبلغ  60مليون ريال سعودي بواقع ( )1ريال للسهم والتي تمثل  %18من القيمة اإلسمية للسهم الواحد (مرفق).
 -6التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي
ً
ً
املنتهي في 1818/81/10م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واإلستثمارية.
 -7التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 1809م والربع األول لعام 1818م وتحديد أتعابه.
 -0التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من 1800/81/80م إلى 1809/81/10م.
 -9التصويت علي صرف مبلغ  100880888ريال سعودي وذلك كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع مبلغ  1880888ريال سعودي
لكل عضو من السادة األعضاء للعام املالي املنتهي في 1809/81/10م.

 -08التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها  ،و هي عبارة عن خدمات تأمينية وال يوجد شروط تفضيلية ،حيث بلغ إجمالي
قيمة التعامالت مبلغ وقدره ( )909090888ريال سعودي (مرفق).
 -00التصويت على الألعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
أحمد محمد حامد املرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها  ،وهي عبارة عن خدمات تأمينية وال يوجد شروط تفضيلية ،حيث بلغ إجمالي
قيمة التعامالت مبلغ وقدره ( )909090888ريال سعودي (مرفق).
 -01التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي س ي لإلستشارات  ،والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح
األحمد رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ /فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ /عبد هللا يعقوب بشارة عضو
مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن تعاقد إلستشارات مختلفة وال يوجد شروط تفضيلية ،حيث بلغ إجمالي
قيمة التعامالت مبلغ وقدره ( )9800888ريال سعودي (مرفق).
ويحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق املالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية
حضور إجتماع الجمعية وحسب األنظمة واللوائح.
ً
ال يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس املال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا
اإلجتماع ،يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد اإلجتماع األول ما يفيد اإلعالن
ً ً
عن إمكانية عقد هذا اإلجتماع .وفي جميع األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
ويحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل على أال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة أوموظفي الشركة أو املكلفين بالقيام بصفة
ً
دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبا ألحدها أو إذا كان املساهم
شركة أو مؤسسة إعتبارية  .إحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص
له الذي يقوم بالتصديق  -كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق  -ونشير إلى أن أحقية تسجيل الحضور إلجتماع الجمعية تنتهي وقت
إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.
وعلى املساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي :
الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) جدة – اململكة العربية السعودية  ،فاكس رقم  801 -6191108أو عن طريق البريد على ص.ب
 0811:جدة  ، 10111وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهمين األستاذ /أحمد عبدالعزيزغرباوي على الهاتف رقم (6191166
  )801توصيلة رقم ( )108بريد إلكتروني  ،ahmed.gharbawi@sadafco.comوعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية كما يجب علىكل مساهم أو وكيل يرغب في حضور اإلجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية .
ً
علما بانه سيكون بإمكان املساهمين الكرام املسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من
ً
خالل خدمة التصويت اإللكتروني عن طريق زيارة املوقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي  https://www.tadawulaty.com.saعلما بأن التسجيل في خدمات
ً
ً
تداوالتي والتصويت متاح مجانا لجميع املساهمين  ،هذا وسيتم اإلعالن الحقا عن تاريخ ووقت بدء وإنتهاء التصويت اإللكتروني( .مالحظة يوجد أماكن
مخصصة للسيدات).

