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توضيح
يسر مجلس ادارة شركة األعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة
العادية (االجتماع األول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بنا ًء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي باإلكتفاء بعقد جمعيات
الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريا ً حتى إشعار آخر ،وذلك حرصا ً على
سالمة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة
وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ) (COVID 19وامتدادا ً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية
في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره
مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض
https://goo.gl/maps/ft5ubRPe2Ha1bmfP6
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كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع
الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح
يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحا ً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على االقل ،وإذا لم يتوفر النصاب
الالزم لعقد هذا االجتماع ،يتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع
الثاني صحيحا ً أيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
 )1التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
 )2التصويت على تقرير مجلس االدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
 )3التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31م.
 )4التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
 )5التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وللربع األول لعام 2021م
وتحديد أتعابه.
نموذج التوكيل غير متاح حيث نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي باإلكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة
عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريا ً حتى إشعار آخر ،وذلك حرصا ً على سالمة المتعاملين في السوق
المالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس
كورونا الجديد ) (COVID 19وامتدادا ً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ
التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.
علما ً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتدا ًء من الساعة
العاشرة صباح الخميس 1441/10/26هـ الموافق 2020/06/18م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ،وسيكون التسجيل
والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا ً ومجانا ً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (.)www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ،واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي
عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات.
البريد اإللكترونيboard@dwf.com.sa :
جوال0554875792 :
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