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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
"سابتكو" تعلن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة
والثالثني (االجتماع الثاني)
عمومية "اجلماعي" تقر توزيع  05هللة للسهم عن 6502
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"سابتكو" تعلن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة والثالثني (االجتماع
الثاني)
اعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية
الثامنة والثالثون (االجتماع الثاني) ملساهمي الشركة بعد اكتمال النصاب النظامي الالزم
النعقادها واليت مت عقدها بعد ساعة من انتها املد ادحمدد النعقاد االجتماع اوأول لعدم اكتمال
النصاب النظامي حسب نص دعو اجلمعية املعلنة على موقع (تداول) وذلك يف متام الساعة
السابعة والنصف من مسا يوم اإلثنني 0342/52/62هـ املوافق 6502/54/62م باملركز
اإلعالمي لتداول أبراج التعاونية طريق امللك فهد الدور اوأرضي السفلي ( )LGحي العليا مبدينة
الرياض  ،ومتت موافقة اجلمعية العامة العادية على املوضوعات املدرجة يف جدول اوأعمال  ،وهي
كما يلي-:
 .0املوافقة على ما ورد بتقرير جمل

اإلدار للعام املالي 6502م.

 .6املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للعام املالي املنتهي يف 6502/06/40م.
 .4املوافقة على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للعام املالي املنتهي يف 6502/06/40م.
 .3املوافقة على توصية جمل

اإلدار بشأن توزيع مبلغ ( )2650555555ريال أرباح على

املساهمني بواقع ( )5505ريال وبنسبة ( )%0من رأس املال عن العام املالي 6502م على أن تكون
أحقية اوأرباح للمساهمني املالكني السهم الشركة يف نهاية تداول يوم إنعقاد اجلمعية بتاريخ
0342/52/62هـ املوافق 6502/54/62م  ،وسيتم صرف اوأرباح خالل أسبوعني من تارخيه .
 .0املوافقة على صرف مبلغ  052555555ريال (مليون ومثامنائة ألف ريال) مكافأ وأعضا
جمل

اإلدار بواقع  655ألف ريال لكل عضو عن العام املالي 6502م.

 .2املوافقة على إبرا ذمة أعضا جمل

اإلدار عن العام املالي املنتهي يف 6502/06/40م.

 .2املوافقة على تعيني مراقب احلسابات الساد  /إرنست ويونغ حماسبون قانونيون ملراجعة القوائم
املالية للعام املالي 6502م والبيانات املالية الربع سنوية لعام 6502م  ،والربع اوأول لعام 6502م
وحتديد أتعابه .
رابط اخلرب
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عمومية "اجلماعي" تقر توزيع  05هللة للسهم عن 6502
وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة السعودية للنقل اجلماعي ،يف اجتماعها أم

االثنني

 62مارس ،على توزيع أرباح نقدية على املساهمني عن العام 6502م ،بقيمة  2650مليون ريال،
بواقع  05هللة للسهم ،متثل  %0من القيمة االمسية للسهم.
ووفقاً لبيان البنك على "تداول" اليوم االثنني ،فإن أحقية اوأرباح للمساهمني املالكني وأسهم
الشركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية ،وسيتم صرف اوأرباح خالل أسبوعني من تاريخ
املوافقة.
ووافقت اجلمعية ،حبسب البيان ،على تقرير جمل
ذمة أعضا جمل

اإلدار مراجعي احلسابات للعام  ،6502وإبرا

اإلدار عن تلك الفرت .

وحققت الشركة صايف ربح بلغ  0522مليون ريال خالل الربع الرابع من العام  ،6502مقابل
خسائر بقيمة  4050مليون ريال للربع املماثل من العام  ،6500لتصل اوأرباح السنوية للشركة
إىل  06251مليون ريال لعام .6502
وأقرت اجلمعية العامة العادية للشركة ،اليت عقدت اجتماعها يف شهر أبريل املاضي ،توزيع أرياح
نقدية على املساهمني بنف

القيمة عن العام 6500م ،ومت صرف اوأرباح بتاريخ  60أبريل

.65022
وأنهى السهم جلسة أم

االثنني عند مستوى  03516ريال ،برتاجع نسبته .%5532
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