عنوان اإلعالن
موضوع اإلعالن

جدول األعمال

الخبي ريت"
مالك وحدات "صندوق
الخبي المالية عن الدعوة لحضور اجتماع
إعالن رشكة
ر
ر
ي
(االجتماع األول).
مالك
الخبي ريت "الصندوق" ،إىل حضور اجتماع
مالك وحدات صندوق
الخبي المالية
تدعو رشكة
ر
ر
ي
ي
الوحدات بتاري خ األحد 1442/09/13ـه الموافق 2021/04/25م ،والمزمع عقده عن طريق
التاىل:
"تداوالت" وذلك لمناقشة جدول األعمال
وسائل التقنية الحديثة وباستخدام منظومة
ي
ي
إجماىل قيمة أصول الصندوق بقيمة  335.5مليون ري ال سعودي تقريبا؛ من
 -1التصويت عىل زيادة
ي
خالل طرح وحدات إضافية بهدف االستحواذ عىل أصول عقارية إضافية ،وسداد المصاريف
والتكاليف ذات العالقة.
ر
أساس لتعكس زيادة
والت تم تحديثها بشكل
ي
 -2التصويت عىل الشوط واألحكام المعدلة للصندوق ي
إجماىل قيمة أصول الصندوق.
ي

تاري خ االجتماع
مكان االجتماع
وقت االجتماع
رابط مقر االجتماع
معلومات إضافية

علما بأنه سيتم إتاحة ر
كاف من تاري خ انعقاد االجتماع .ويشيط
الشوط واألحكام المعدلة قبل وقت ٍ
مالك الوحدات ممن يمتلكون  %25عىل األقل من
لصحة انعقاد هذا االجتماع ،حضور عدد من
ي
مالك الوحدات لدى مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) يف
قيمة الوحدات المقيدين يف سجل
ي
الت تسبق اجتماع الجمعية العامة.
نهاية جلسة التداول ي
األحد 1442/09/13ـه الموافق 2021/04/25م.
"تداوالت".
سيعقد االجتماع عن ُبعد باستخدام منظومة
ي
 09:30مساء
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/
وت عىل
المسجلي يف موقع خدمات
لمالك الوحدات
وت
ر
"تداوالت" اإللكي ي
ي
سیبدأ التصويت اإللكي ي
ي
/
/
/
/
بنود الجمعية يوم الثالثاء 1442 09 08ـه الموافق 2021 04 20م ،ابتداء من الساعة 10:00
صباحا وحت نهاية وقت انعقاد الجمعية .وسيكون التسجيل والتصويت يف موقع خدمات
التاىل:
مالك الوحدات باستخدام الرابط
وت متاح مجانا لجميع
"
تداوالت" اإللكي ي
ي
ي
ي
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/
تنته وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت
علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية
ي
تنته بانتهاء االجتماع.
عىل بنود الجمعية للحاضين
ي
"تداوالت" للمشاركة
مالك الوحدات التسجيل يف خدمات
وعليه ،يأمل مدير الصندوق من جميع
ي
ي
ُ
.
وف حال وجود استفسار أو لطرح األسئلة المتعلقة ببنود
والتصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ي
وت:
الجمعية ،نأمل التواصل مع خدمة العمالء عن طريق الهاتف ( )920010707أو ر
الييد اإللكي ي
reit@alkhabeer.com

