تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع
الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)
يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)،
المقرر عقده بمشيئة اهلل تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض 6507 ،طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع ،المبنى
رقم ( ،)2الطابق الثالث ،رابط مقر االجتماع )https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72( :وذلك يوم الخميس  10ربيع اآلخر 1439هـ
(حسب تقويم أم القرى) الموافق  28ديسمبر  ،2017في تمام الساعة  06:30مساءاً  ،وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:
 .1التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز النويصر عضواً رابع ًا في لجنة المراجعة
على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية.
 .2التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشــركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والترخيص بها لعام
قادم والتــى لعضو مجلس اإلدارة األســتاذ  /رائد بن عبــداهلل التميمي مصلحة فيهــا وهي عبارة عن عقــود تأمينية بقيمة
ابتداء من 2018/01/01م وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
 16.646.371ريال
ً
 .3التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشــركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والترخيص بها لعام
قــادم والتى لعضو مجلس اإلدارة األســتاذ  /رائد بن عبــداهلل التميمي مصلحــة فيها وهي عبارة عن عقــود تقديم خدمات
ابتداء من 2018/01/01م ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية ،علم ًا بأن التعامالت إلى نهاية الربع الثالث
طبية لعمالء التعاونية
ً
من عام 2017م بلغت  47.830.764ريال.
هــذا ويوجه مجلــس اإلدارة عناية الســادة المســاهمين الكرام إلى أن لكل مســاهم حق حضــور الجمعية العامــة وذلك من
المســاهمين المقيدين في ســجل مســاهمي الشــركة لدى مركز إيداع األوراق المالية (مركــز اإليداع) بنهاية جلســة التداول
التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحســب األنظمة واللوائح ،وله أن يوكل عنه شخص ًا آخر لتمثيله في االجتماع ،على أن
يكــون من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشــركة أو المكلفيــن بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحســابها،
كما يسري التوكيل لالجتماع الثاني في حال تأجيل هذا االجتماع على أن تكون الوكاالت مصدقة من إحدى الجهات التالية:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسب ًا ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ،أو إحدى البنوك
المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي
يقوم بالتصديق ،كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة قبل
موعــد انعقاد الجمعية العامة بيومين و إبراز أصل التوكيل للجمعية ،علم ًا بأن النصاب القانوني النعقاد الجمعية هو %25
من رأس مال الشركة.
وســيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية
ابتداء من يــوم الخميس  3ربيع اآلخر 1439هـــ الموافق  21ديســمبر 2017م وينتهي التصويت يوم انعقــاد الجمعية وذلك
ً
باستخدام الرابط التالي ،http://tadawulaty.tadawul.com.sa :علم ًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح آلي ًا
ومجان ًا لجميع المساهمين .كما تجدر اإلشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية.

توكيل
تاريخ تحريــر التوكيل ..................................................................................:الموافق........................................................................................:
أنــا المســاهم ( اســم المــوكل الرباعــي ) الجنســية ( )  ،بموجــب هوية شــخصية رقــم ( ) ( أو رقــم اإلقامــة أو جواز الســفر لغير
الســعوديين) صادرة من ( ) ،بصفتي ( الشــخصية ) أو ( مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شــركة (اســم الشــركة
الموكلة)) ومالك(ة) ألسهم عددها( ) سهم ًا من أسهم شــركة ( التعاونية للتأمين ) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل
التجاري في ( وزارة التجارة واالستثمار ) برقم ( ،)1010061695واستناداً لنص المادة  25من النظام األساس للشركة فإنني بهذا
أوكل ( اســم الوكيل الرباعي ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول) الذي سيعقد في المركز
الرئيســي لشــركة التعاونية في مدينة الريــاض ،المملكة العربية الســعودية في تمام الســاعة ]السادســة والنصف مســاءاً من
يوم [الخميس] بتاريخ [ 13ربيع اآلخر ]1439هـ (حســب تقويم أم القرى) الموافق [ 28ديســمبر  ]2017م  .وقــد وكلته بالتصويت
نيابــة عنــي علــى المواضيع المدرجــة على جــدول ااألعمال وغيرهــا من المواضيــع التي قــد تطرحهــا الجمعية العامــة للتصويت
عليهــا ،والتوقيع نيابةً عنــي على كافة القرارات والمســتندات المتعلقة بهذه االجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ســاري المفعول
لهذا االجتمــاع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل .................................................................................. :صفة موقع التوكيل................................................................. :
رقم الســجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز الســفر لغيرالسعوديين)....................................................................... :
الموكـــل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شــخص ًا معنوي ًا)............................................................................... ::
توقيع
ِ
يتم تصديق التوكيل أعاله من أي من الجهات التالية :الغرف التجارية الصناعية متى كان المســاهم منتســب ًا ألحدها أو إذا كان
المســاهم شــركة أو مؤسســة اعتبارية ،أو إحــدى البنوك المرخصــة أو األشــخاص المرخص لهم فــي المملكة شــريطة أن يكون
للمــوكل حســاب لــدى البنك أو الشــخص المرخص له الــذي يقــوم بالتصديق ،كتابــة العدل أو األشــخاص المرخص لهــم بأعمال
التوثيق.
ويرســل نسخة من التوكيل لشركة التعاونية للتأمين قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية

