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  م2220دعوة الجمعية العامة العادية  

 لحضور   الكرام  دعوة شركة ُملكّية لالستثمار مساهميها
 م2202لعام  العادية  اجتماع الجمعية العامة
 

لالستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهمًا فأكثر لحضور اجتماع الجمعية   ُملكّيةشركة يسر مجلس إدارة 
  عن م2022 مارس 09هـ الموافق 1443  شعبان 06 االربعاءيوم من  الواحدة ظهراً وذلك في تمام الساعة  ،م2022لعام  العادية العامة
 : ةجدول األعمال التالي بنود للنظر في  االلكترونية، الوسائلطريق 

اإلدارة للدورة القادمة ولمدة  شركة ملكية لالستثمار من قائمة المرشحين لعضوية مجلس  لالتصويت على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة  .1

   .م2022مارس   11ثالث سنوات وتبدأ من 

 .م2022مارس  11التصويت على تعيين لجنة المراجعة والمخاطر للدورة القادمة ولمدة ثالث سنوات وتبدأ من تاريخ  .2
 

ارساله عن    المزمعالدخول على المنصة اإللكترونية من خالل الرابط  العادية    العامةعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية  و 

بطاقة   صورة من  يرسلأن    التسجيل يجبإلنهاء إجراءات  . و بنصف ساعة على األقلقبل موعد االجتماع    البريد اإللكتروني المسجل  طريق

، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهمًا آخر  قبل االجتماع بيوم واحد على األقل  الموضح أدناه  ي اإللكترون عبر البريد    األحوال

  على البريد االلكتروني الموضح أدناه الوكاالت    ترسل هذهمن غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة )بتوكيل مصدق( على أن  

  البنوك مع إرفاق صورة من شهادة األسهم أو ما يثبت ملكيته لها   إحدىمع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو  

مساهمين يمثلون  من الهو حضور عدد    العادية. علمًا بأن النصاب القانوني النعقاد الجمعية العامة  وذلك قبل موعد الجمعية بثالثة أيام

الجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء  ا%( من رأس مال الشركة على األقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، يعقد  50)

  بأن قائمة علمًا    %( من رأس مال الشركة.25مساهمين يمثلون )من الحضور عدد  االجتماع الثاني صحيحًا ب ويكون  االجتماع األول  

مجلس  المرشحين   ولجنةلعضوية  والمخاطر    اإلدارة  اتاحتها  المراجعة  االلكتروني    فيتمت   للشركةالموقع 

(https://www.mulkia.com.sa.) 
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