دعوة حضور اجتماع اهليئة العامة العادي الثاين عشر وجدول اعماهلا
لشركة سبائك لالستثمار م.ع.م

السادة مسامهي شركة سبائك لالستثمار احملرتمني
حتية طيبة وبعد
عمال إبجراءات تنظيم اجتماعات اهليئات العامة وجمالس اإلدارة وهيئات املديرين للشركات املسامهة العامة والشركات املسامهة اخلاصة والشركات ذات
املسؤولية احملدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا إلحكام البند ( )2من الفقرة اثنيا من أمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020والصادر
مبقتضى احكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992يتشرف جملس إدارة شركة سبائك لالستثمار بدعوتكم حلضور اجتماع اهليئة العامة العادي للشركة
يف متام الساعة  12:00من ظهر يوم الثالاثء املوافق  2020/7/14وذلك من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة
والمذكور أدناه ،والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين من خالل تقنية () ،)Eqra TechMeeting (VEMSللنظر يف جدول
األعمال التايل واختاذ القرارات بشأنه:
جدول اعمال اهلئيئة العامة العادي واملتضمن ما يلي-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قراءة قرارات اجتماع اهليئة العامة احلادي عشر املنعقد يف .2019/4/8
التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام  2019واخلطة املستقبلية هلا.
التصويت على تقرير مدققي احلساابت عن السنة املالية املنتهية يف .2019/12/31
التصويت على البياانت املالية اخلتامية للشركة عن السنة املنتهية يف  2019/12/31وأوضاعها املالية واملصادقة عليها.
ابراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف .2019/12/31
انتخاب جملس إدارة جديد للشركة.
انتخاب مدققي حساابت الشركة للسنة املالية  2020وحتديد أتعاهبم أو تفويض جملس اإلدارة بذلك.

يرجى حضوركم اجتماع اهليئة العامة من خالل الرابط االلكرتوين  https://vems.eqratech.com/u/sabaekواملنضور على موقع
الشركة و للحصول على املزيد من املعلومات حول االجتماع والتسجيل للحضور واالطالع على كافة الواثئق واملرفقات اخلاصة ابالجتماع زايرة موقع
الشركة االلكرتوين التايل www.sabaekinvest.com :وارسال قسيمة التوكيل على الربيد االلكرتوين info@sabaekinvest.com
ولكم جزيل الشكر.
وجتدر اإلشارة أبنه حيق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكرتونيا قبل التاريخ احملدد لعقد االجتماع من خالل الربيد االلكرتوين املشار إليه أعاله
ليتسىن الرد عليها وذلك عمال أبحكام البند خامساً/ج من اإلجراءات الصادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً أبن املساهم الذي حيمل
اسهما ال تقل عن  %10من األسهم املمثلة ابالجتماع حيق له طرح األسئلة واالستفسارات مباشرة خالل االجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات
اإلجراءات املشار إليها أعاله.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس جملس االدارة
د .مجيل شعبان

شركة سبائك لالستثمار
قسيمة توكيل
أان املوقع أدانه  -----------------------بصفيت مسامهاً يف شركة سبائك لالستثمار (م.ع.م) قد وكلت املساهم /السيد -------
 ---------------وكيالً عين وقد فوضته أن يصوت ابمسي وابلنيابة عين يف اجتماع اهليئة العامة العادي الثاين عشر الذي سيعقد يف متامالساعة  12:00من ظهر يوم الثالاثء املوافق .2020/7/14
عام 2020
من شهر
حررته ووقعته حبضور الشاهد املوقع أدانه يف هذا اليوم
توقيع املساهم
اسم الشاهد:
التوقيع

