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"سابتكو" تدعو مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
(االجتماع األول)
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"سابتكو" تدعو مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية (االجتماع األول)
يسر جملس ادارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) دعوة مساهميها الكرام إىل حضور
اجتماع اجلمعية العامة العادية األربعون (االجتماع األول) والذي سينعقد بإذن اهلل يف متام الساعة
السادسة والنصف من مساء يوم األحد 3312/80/31هـ املوافق 9830/83/92م(حسب توقيت أم
القرى) وذلك باملركز اإلعالمي لتداول أبراج التعاونية طريق امللك فهد الدور األرضي السفلي
( )LGحي العليا مبدينة الرياض https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82وذلك للنظر
يف األمور املدرجة على جدول األعمال وهي :

.3التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف 9832/39/13م .

.9التصويت على تقرير مراجع احلسابات للعام املالي املنتهي يف 9832/39/13م .

.1التصويت على القوائم املالية للعام املالي املنتهي يف 9832/39/13م .

.3التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ  /عالء بن عبداهلل الفدي (عضو غري
تنفيذي) عضوأ يف جلنة املراجعة اعتبارا من تاريخ التوصية يف 9830/81/92م وحتى
9830/39/13م (مرفق السرية الذاتية) وذلك بديالً لألستاذ  /سليمان بن عبداهلل التوجيري ،
وياتي هذا التعيني وفقًا لالئحة عمل جلنة املراجعة.

.5التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع مبلغ ( )0955885888ريال أرباح على
املساهمني بواقع( )8558ريال وبنسبة ( )%5من رأس املال على أن تكون أحقية األرباح للمساهمني
املالكني لألسهم املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد
اجلمعية العامة للشركة  ،وسيتم حتديد تاريخ توزيع األرباح الحقاً.
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.0التصويت على صرف مبلغ  350885888ريال (مليون ومثامنائة ألف ريال)  .مكافأة ألعضاء
جملس اإلدارة بواقع  988ألف ريال لكل عضو عن العام املالي 9832م .

.2التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف 9832/39/13م .

.0التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناءً على توصية جلنة
املراجعة وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي
من العام املالي 9830م  ،وكذلك الربع األول من العام املالي 9832م وحتديد أتعابه.

كما حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع
بنهاية جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية حضور اجتماع اجلمعية العادية حسسب
االنظمة واللوائح وعلى احلاضرين تقديم اثبات الشخصية (مبا يف ذلك السجل التجاري إذا كان
املساهم شخصية اعتبارية) ،ويف حالة توكيل شخص آخر مبوجب التوكيل (املرفق) ،جيب أن
يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك املرخصة
باململكة واليت يوجد بها حساب للموكّل أو املؤسسة املالية املرخصة اليت يوجد بها أسهم املوكّل أو
كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم بأعمال التوثيق ،على أالً يكون الوكيل عضواً يف جملس
إدارة الشركة أو موظفًا لديها ،وعلى املساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل
يومني على األقل من موعد انعقاد اجلمعية ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد
اجلمعية.

ويكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره عدد من املساهمني ميثلون ربع رأس املال
على األقل  ،ويف حال مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول سيتم عقد االجتماع الثاني بعد
ساعة من انتهاء املدة احملددة إلنعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان
عدد األسهم املمثله فيه .ويرجى من املساهمني أو وكالئهم الكرام ،احلضور قبل نصف ساعة من
موعد اجتماع اجلمعية ،وذلك الستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء االجتماع.
4

وسيكون بإمكان املساهمني الكرام املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود جدول
أعمال اجلمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم األربعاء 3312/80/82هـ املوافق
9830/83/95م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجلمعية العامة العادية ،علماً بأن
التسجيل والتصويت يف خدمات تداوالتي متاح جمانًا جلميع املساهمني باستخدام الرابط التالي
http://tadawulaty.com.sa.ولالستفسار أو إرسال أصل التوكيل ميكن التواصل من
خالل :اهلاتف  298890000حتويلة  3319أو  3381أو فاكس رقم ( )8339003033خالل
ساعات الدوام الرمسية للشركة أو التواصل عرب الربيد اإللكتورني ( )info@saptco.com.sa
أو العنوان الربيدي ص.ب  38002الرياض . 33331
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 92أبريل ..عمومية "اجلماعي" تناقش توزيع نصف ريال للسهم
تعقد الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) ،اجتماع اجلمعية العامة العادية األربعني ،يوم
 92أبريل  ،9830وتناقش توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع  855ريال للسهم ،بنسبة  %5من رأس
املال.
ويبلغ إمجالي املبلغ املوزع  0955مليون ريال ،لعدد أسهم مستحقة للتوزيعات تبلغ  395مليون
سهم.
وقالت الشركة يف بيان على "تداول" ،اليوم األحد ،إن اجلمعية تناقش التصويت على تقرير
جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  13ديسمرب  ،9832والقوائم املالية بذات العام.
وأضافت الشركة أن أحقية توزيعات األرباح للمساهمني املالكني لألسهم املسجلني لدى مركز
إيداع األوراق املالية ،ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة للشركة.
وتناقش اجلمعية التصويت على صرف مبلغ  350مليون ريال ،مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع
 988ألف ريال لكل عضو عن العام املالي 9832م .
وتصوت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  13ديسمرب9832م.
وتراجعت أرباح الشركة إىل  03523مليون ريال يف  ،9832مقارنة بـ  31852مليون ريال أرباح
بالعام السابق ،بنسبة .%1250
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