
 

                                                                                                 

 عاديةال  غير  الدعوة للجمعية العمومية

 ( الثاني و )األجتماع األول  

 

 البنود

 ملا  ا -1
ً
لتصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقا

 -:يلي

 . (ريال سعودي سة وأربعون مليون ئة وخمما) 145,000,000 -:املبلغ اإلجمالي لزيادة رأس املال  -

 .(ريال سعودي  يون مائة واثنان و تسعون مل)192,000,000 -:ةقبل( الزيادال ) رأس امل -

 ي(.ريال سعودثالثمائة وسبعة وثالثون مليون  ) 337,000,000 -:رأس املال )بعد( الزيادة -

 سهم(. تسعة عشر مليون ومائتان ألف  )19,200,000 -:عدد االسهم )قبل( الزيادة -

 وسبعمائة ألف سهم ) 33,700,000 -:عدد االسهم )بعد( الزيادة -
ً
 .(ثالثة وثالثون مليونا

 .%75.52 نسبة الزيادة في رأس املال : -

دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خالل ضخ أموال جديدة لتوفير رأس   :أسباب زيادة رأس املال -

 .مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط املستقبلي للشركة

أربعة عشر مليون و  سهم )  14,500,000: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد الطرق زيادة رأس امل-

 .(ريال سعودي  سة وأربعون مليون ئة وخمما) 145,000,000( عادية بقيمة خمس مائة الف سهم

م انعقاد  املوافقة على البند، ستكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يو  في حال  تاريخ األحقية: -

الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية  الجمعية العامة الغير العادية املقيدين في سجل مساهمي  

 نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.)مركز اإليداع( في 

  ( ق( من نظام الشركة األساس واملتعلقة برأس املال. )مرف7ادة )تعديل امل -

 (.في األسهم )مرفق  تاب( من نظام الشركة األساس واملتعلقة باالكت8تعديل املادة ) -

 بعد  قبل رقم املادة 

 املادة السابعة

بمبلغ وقدره  حدد رأس مال الشركة  رأس املال: 

  واثنان مائة فقط ( ريال 192,000,000)

مقسم    ،ريال سعودي ال غير وتسعون مليون 

تسعة عشر فقط سهم(  19,200,000إلى )

سهم أسمي متساوية   ألف ومائتيين  امليون

 القيمة. 

بمبلغ وقدره  حدد رأس مال الشركة  ال: رأس امل

ثالثمائة وسبعة  فقط ( ريال 337,000,000)

مقسم إلى   ،ريال سعودي ال غير  وثالثون مليون 

 فقط سهم(  33,700,000)
ً
ثالثة وثالثون مليونا

 سهم أسمي متساوية القيمة.   وسبعمائة ألف

 املادة الثامنة

اكتتب املؤسسون في  االكتتاب في األسهم: 

البالغة  أسهم رأس املال كامل 

 سهم(19,200,000)

اكتتب املؤسسون في كامل  االكتتاب في األسهم: 

(  سهم33,700,000البالغة )أسهم رأس املال 

 . مدفوعة بالكامل

 

 

 



 

                                                                                                 

 عاديةال  غير  الدعوة للجمعية العمومية

 ( الثاني و )األجتماع األول  

Items 
1- Vote on the Board of Directors’ recommendation to increase the company’s capital by offering rights issues 

shares according to the following:- 

- The total amount of the capital increase: - 145,000,000 (one hundred and forty-five million Saudi riyals). 

- Capital (before) the increase: - 192,000,000 (one hundred and ninety two million Saudi riyals). 

- Capital (after) the increase: - 337,000,000 (three hundred and thirty-seven million Saudi riyals). 

Number of shares (before) the increase: - 19,200,000 (nineteen million two hundred thousand shares). 

- Number of shares (after) the increase: - 33,700,000 (Thirty-three million seven hundred thousand shares). 

- Capital increase percentage: 75.52%. 

- Reasons for the capital increase: Supporting the expansion of the company's activity by injecting new funds to 

provide working capital to increase the operational capacity and support the company's future activity. 

Methods of capital increase: by offering rights issue shares of 14,500,000 (fourteen million five hundred thousand 

shares) ordinary shares, with a value of 145,000,000 (one hundred and forty-five million Saudi riyals). 

Eligibility Date: If the item is approved, the eligibility will be for the shareholders who own shares on the day of the 

Extraordinary General Assembly who are registered in the company’s shareholders register with the Securities 

Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the date of the Extraordinary 

General Assembly. 

- Amending Article (7) of the company’s articles of association related to capital. (attached) 

- Amending Article (8) of the company's bylaws related to subscription for shares (attached). 

Article number Before After 

Article 7 

Capital: The company's capital has been 

set at an amount of (192,000,000 riyals) 

only one hundred and ninety-two million 

Saudi riyals, divided into (19,200,000 

shares) only nineteen million two 

hundred thousand nominal shares of 

equal value. 

Capital: The company's capital is set 

at an amount of (337,000,000 riyals) 

only three hundred and thirty-seven 

million Saudi riyals, divided into 

(33,700,000 shares) only thirty-three 

million seven hundred thousand 

nominal shares of equal value. 

Article 8 

Subscription to Shares: The founders 

have subscribed to the entirety of the 

share capital amounting to 19,200,000 

shares . 

Subscription to Shares: The founders 

have subscribed to the entirety of 

the share capital, amounting to 

33,700,000 shares, fully paid up . 

 


