
 

 

 

 

 العامة يةالجمعالكرام لحضور اجتماع  الشركةدعوة مساهمي  تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(شركة  دارةإ مجلس يسر

العادية الثانية والثالثون )االجتماع األول( المقرر عقدها بإذن هللا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا   من يوم الخميس بتاريـخ 

1440/09/04هـ الموافق 2019/05/09م حسب تقويم أم القرى بقاعة االجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق  

 https://goo.gl/maps/xqFF2QkWwVL2 ،بمدينة الرياض الخرج 

:تاليذلك للنظر في جدول األعمال الو  

 م.31/12/2018في  ةعن السنة المالية المنتهي إلدارةعلى تقرير مجلس ا التصويت -1
 م.31/12/2018في  ةالسنة المالية المنتهيالحسابات عن  مراجععلى تقرير  التصويت -2
 م.31/12/2018المالية المنتهية في  للسنةة المدقق الموحدةعلى القوائم المالية  التصويت -3
 م.31/12/2018في  ةالسنة المالية المنتهيعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن  التصويت -4
عة مراجفحص ول، وذلك ةلجنة المراجع بناء على توصيةمن بين المرشحين للشركة ابات ـالحس جعمرا تعيينعلى  التصويت -5

 وتحديد أتعابه.م 2020 عاموالربع األول من م 2019للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ة المالي القوائموتدقيق 
 

 

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق 

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية ة وبحسب األنظمة واللوائح، اجتماع الجمعياجتماع الجمعية حضور 

 .تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات

 

مثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون ي

النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، 

 ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

 

الساعة المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من  علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين

م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد 06/05/2019هـ الموافق 01/09/1440العاشرة صباحاً من يوم االثنين 

  لمساهمين باستخدام الرابط التالي، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجميع االجمعية

www.tadawulaty.com.sa  
 

 

عضواً في  كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي )مرفق صيغة التوكيل(، على أال يكون

ا ألحدها أو مجلس اإلدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسب

ة حد البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكأة، أو يصادق عليه إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباري

و األشخاص شريطة أن يكون للمساهم الموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أ

.المرخص لهم بأعمال التوثيق  

وكيل إبراز قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى ال وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل

 أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم

 

خالل  (777) حويلة رقمت 0112652299عبر الهاتف رقم  عالقات المستثمرينولالستفسار يرجى التواصل مع ادارة  

للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد اإللكتروني الخاص بإدارة عالقات ساعات الدوام الرسمي 

 sms@fipco.com.sa المستثمرين

 

 

 

 

 

 ثانية والثالثون ال تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تدعو شركة
(األول)االجتماع   

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:sms@fipco.com.sa


 

 

 

 

 

 

 نموذج توكيل

 

 

 تاريخ تحرير التوكيل

 

عوديين لجنسية) (، بموجب هوية شخصية رقم ) ( أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السأنا المساهم )اسم الموكل الرباعي( ا

الك)ة( صادر من ) ( بصفتي الشخصية أو )مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة )اسم الشركة الموكلة( وم

لسجل كة مساهمة سعودية المسجلة في ا( شرفيبكو) تصنيع مواد التعبئة والتغليفألسهم عددها ) ( سهماً من أسهم شركة 

اسم ساس للشركة فإنني بهذا أوكل )األمن النظام  62واستناداً لنص المادة رقم ، 1010084155التجاري في الرياض برقم 

ملكة العربية في مدينة الرياض، الم الثالثونالثانية ( لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الوكيل الرباعي

م وقد وكلته 90/05/9201هـ الموافق 40/09/4014بتاريخ  الخميسمن يوم  مساءاً  العاشرة والنصفالسعودية في تمام الساعة 

لعامة بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول االعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية ا

ا التوكيل ساري فة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذللتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كا

.ي اجتماع الحق يؤجل اليهأالمفعول لهذا االجتماع أو   

:اسم موقع التوكيل  

:صفة موقع التوكيل  

:رقم السجل المدني لموقع التوكيل )او رقم االقامة او جواز السفر لغير السعوديين(   

:اضاةة لختتم الرسمي ااا كا  مال  االسمم ختاا  معوويا (توقيع الموكل )باإل  

 

 

 
 








