نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المتضمنة زيادة رأسمال الشركة ( اإلجتماع األول )
 -1الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة  104,574,830لاير سعودي وفقا ً لما يلي:
 المبلغ اإلجمالي للزيادة هو  104,574,830مليون لاير سعودي. رأس المال قبل الزيادة هو  1,500,000,000لاير سعودي. رأس المال بعد الزيادة هو  1,604,574,830لاير سعودي. عدد األسهم قبل زيادة رأس المال  150,000,000سهم. عدد األسهم بعد زيادة رأس المال  160,457,483سهم. سبب زيادة رأس المال :لالستحواذ على كامل األسهم فيي رأس ميال شيركة العقييأ وأغلبيية األسيهم فيي رأس ميالشركة اراك.
 طريقيية زيييادة رأس المييال :ميين لييالل رصييدار  10,457,483سييهما ً جديييداًا بواق ي  7,323,891سييهما ً جديييداً لصييالجمي ي مسيياهمي شييركة العقيييأ البييائعين مقابييل اتسييتحواذ علييى  % 8.10ميين رأس مييال شييركة العقيييأا وبواق ي
 3,133,592سهما ً جديدا ً لصال جمي مسياهمي شيركة اراك البيائعين وذليك مقابيل اتسيتحواذ عليى  % 12.65مين
رأس مال الشركة وسيكون قرار الزيادة نافذا ً على جمي مسياهمي الشيركة المقييدين بسيجالت الشيركة ليد شيركة
مركز ريداع األوراق المالية (مركز ريداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي رنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
 -2الموافقة على تعديل المادة ( )7من النظام األساس للشركة المتعلقة برأس المال .
 -3الموافقيية علييى تعييديل المييادة ( )20ميين النظييام األسيياس للشييركة المتعلقيية باإلفصييا عيين المصييال الشلصييية ألعضييا
مجلس اإلدارة.
 -4الموافقة على تعديل المادة ( )21من النظام األساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضا المجلس .
 -5الموافقة عليى تعيديل الميادة ( )22مين النظيام األسياس للشيركة المتعلقية بصيالحيات اليرئيس والعضيو المنتيدب وأميين
السر.
 -6الموافقة على تعديل المادة ( )32من النظام األساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات .
 -7الموافقة على تعديل المادة ( )40من النظام األساس للشركة المتعلقة بتعيين مراج الحسابات .
 -8الموافقة على تعديل المادة ( )43من النظام األساس للشركة المتعلقة بالوثائأ المالية .
 -9الموافقة على تعديل المادة ( )44من النظام األساس للشركة المتعلقة بتوزي األربا .
 -10الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة التاس والعشرين للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
 -11الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
 -12الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
 -13الموافقة على ربرا ذمة أعضا مجلس اإلدارة عن ردارتهم لالل الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
 -14الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزي أربا على المساهمين عن الربي الرابي مين عي ام 2018م بميا يعيادل ميا
نسيبت  %5ميين رأس ال مي ال بمبلييغ ( )75,000,000لمسية وسييبعون ملييون ري ي ال بواقي ( )0,50لمسييين هلليية
للس ي هم الواحييد علييى أن تكييون أحقييية تلييك األربييا لمسيياهمي طيبيية القابضيية المسييجلين بسييجالت شييركة مركييز ريييداع
األوراق المالية ( ريداع ) كما في نهاية ثاني يوم تداول يليي تياريا اتسيتحقاق والمحيدد بييوم انعقياد الجمعيية ا وسييتم
اإلعالن عن تاريا التوزي تحقا ً .
 -15الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بما تم توزيع من األربا المرحلية عن الرب اتول والرب الثياني والربي الثالي
ميين عييام 2018م والييذي يعييادل مييا نسييبت  %13ميين رأس المييال بمبلييغ ( )195,000,000مائيية ولمسيية وتسييعون
مليييون لاير بواق ي ( )1,30لاير عيين كييل سييهم ميين رصيييد األربييا ا ليصييب رجمييالي مبلييغ األربييا الموزعيية وتلييك
المقترحيية للتوزي ي عيين العييام المييالي 2018م مبلييغ وقييدر ( )270,000,000مييائتين وسييبعون مليييون لاير بواق ي
( )1,80لاير عن السهم الواحد وبما نسبت  %18من رأس المال .

 -16الموافقيية علييى صييرل مبلييغ (  ) 300,000لاير للعضييو الواحييد كمكافييأة ألعضييا مجلييس اإلدارة عيين العييام المييالي
المنتهي في 2018/12/31م .
 -17الموافقة على تعيين السادة /شركة كي بي أم جي الفوزان وشركا مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بنيا
على توصية لجنة المراجعة ا وذلك لفحص ومراجعة وتدقيأ القيوائم الماليية للربي األول والثياني والثالي والسينوي
من العام المالي 2019ما والرب األول لعام 2020م .
 -18الموافقة على تفويض مجلس ردارة طيبة القابضة بتوزي أربا مرحلية بشكل نصل سنوي أو رب سنوي عن العام
الميالي 2019م وفقيا ً للضييوابط واإلجييرا ات التنظيميية الصييادرة تنفيييذا ً لنظييام الشيركات اللاصيية بشييركات المسيياهمة
المدرجة.
 -19الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألفابيبول  -ستراتا العالميية لتقنيية المعلوميات  -والتيي
لعضو مجلس ردارة طيبة القابضة اتستاذ /غسان بين ياسير شيلبي مصيلحة مباشيرة /غيير مباشيرة فيهيا وهيي عبيارة
عن اتفاقية الصيانة والدعم الفني لبرنيامج  AX 2012و  CRMا علميا ً بيأن قيمية التعيامالت ليالل العيام 2018م
كانيت بمبليغ رجميالي قيدر ( ) 229,500ميائتين وتسيعة وعشيرون ألفيا ً ولمسيمائة لاير والنياتج عين صيرل جميي
مستحقات رتفاقية الصيانة والدعم الفني والمستحقات النهائية لما يتعليأ بتجهييز اعيدادات ضيريبة القيمية المضيافة ا
وت يوجد أي شروط تفضيلية .
 -20الموافقة على الت رلي ص لل دكت ور  /وليد بن محم د العيسيى باتشت ي راك فيي عميل مناف ي س لنش ي اط الش ي ركة
(فنادق) .
 -21الموافقيية علييى التييرليص للمهنييدس /أنييس بيين محمييد صييال صيييرفي باتشييتراك فييي عمييل منييافس لنشيياط الشييركة
(عقارات) .
 -22الموافقيية علييى التييرليص لذسييتاذ  /تركييي بيين نييوال السييديري باتشييتراك فييي عمييل منييافس لنشيياط الشييركة (فنييادق
وعقارات) .
 -23الموافقيية علييى التييرليص لذسييتاذ  /عبييدالعزيز بيين عبييدال الييدعيلج باتشييتراك فييي عمييل منييافس لنشيياط الشييركة
(عقارات) .

