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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية السادسة
يسر مجلس إدارة شركة الطائف لالستثمار والسياحة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة

والذي سيعقد بمشيئة هللا في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم االحد تاريخ 1444/ 2/ 8هـ الموافق 2022 /9/ 4م
بفندق أعالي الهدا بمدينة الطائف  ،وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:
 .1التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م والعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
 .2التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م والعام المالي المنتهي في 2020/12/31م .
.3

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م والعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

 .4التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م والعام المالي المنتهي في 2020/12/31م .
 .5التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31م والعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
 .6التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية :
للعام المالي 2021م والعام المالي  2022م
 .7التصويت على انتخاب أعضاء لمجلس اإلدارة للدورة التالية من بين المرشحين والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة  3سنوات.
 .8التصويت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ نهاية دورته إلى تاريخ انعقاد الجمعية.
 .9التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثالث سنوات.
 .10التصويت على زيادة رأس مال الشركة من ( )110,000,000لاير الى ( )150,000,000لاير ،وذلك عن طريق اصدار أسهم
جديدة عدد ( )4,000,000سهم ،تدفع قيمتها نقدا ً بقيمتها االسمية  10لاير للسهم الواحد ،وللمساهمين الحاليين حق األولوية في
االكتتاب باألسهم الجديدة في موعد أقصاه ( )90يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها مع االكتفاء بما يتم االكتتاب به من اسهم زيادة
رأس المال في حال عدم االكتتاب بكامل الزيادة البالغة ( )4,000,000سهم.
 .11التصويت على تعديل المادة ( )7من النظام األساس والمتعلقة براس المال.
عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعاله وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم توكيل من ترونه مناسبا
بشرط ان ال يكون عضو مجلس ادارة او احد العاملين بالشركة  .ليقوم بتمثيلكم في االجتماع المذكور وفقا للصيغة المرفقة وتصديق التوكيل
من الغرفة التجارية أو احد البنوك أو جهة حكومية وإرسال األصل قبل موعد االجتماع بثالثة أيام على األقل .
علما ً بأنه إذا لم يتوفر النصاب المطلوب النعقاد الجمعية في االجتماع االول ،سوف يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة
النعقاد االجتماع األول ،و يعتبر االجتماع الثاني صحيحا ً اذا حضر عدد االسهم الممثلة فيه ربع راس المال .

وهللا الموفق ؛؛؛

مجــلـــس اإلدارة
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وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية
غير العادية السادسة والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم االحـد تاريخ 1444/ 2/ 8هـ
الموافق 2022 /9/ 4م بفندق أعالي الهدا بمدينة الطائف  ,والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني
والتوقيع على كل المستندات الالزمة لالجتماع ويسري هذا التوكيل لالجتماع الثاني في حالة تأجيله.
• االسم .............................................................................................................................. :
• التوقيع .......................................................................................................................... :
• التاريخ ......................................................................................................................... :
• تصديق التوقيع............................................................................................................. :

لألهمية :
يجب تصديق التوكيل من (الغرفة التجارية أو احد البنوك أو الجهات الحكومية) وإرسال أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل
موعد االجتماع بثالثة أيام على األقل ،ولن يقبل أي توكيل بعد هذا الموعد حسب توجيهات وزارة التجارة.

