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إعالن ر
الشكة التعاونية للتأميي عن دعوة مساهميهيايإىل حضور اجتماع الجمعية Shareholders toيInsurance Invites itsيThe Company for Cooperative
) Meetingي Assembly Meeting (FirstيAttend the Ordinary General
العامة العادية ي(االجتماع األول) عنيطريقيوسائليالتقنيةيالحديثة.ي ي
through modern technology
ر
دعويمجلسيإدارةيشكةيالتعاونيةيللتأمييالسادةيالمساهمييالكراميلحضورياجتماعي Board of Directors of The Company for Cooperative Insurance
ي
الجمعيةيالعامةيالعاديةي(االجتماعياألول)ييوميالخميسي17يرمضاني1442ـهيالموافقي (TAWUNIYA) is pleased to invite its shareholders to attend the
 29يابريل ي2021م،يف يتماميالساعةي ر
العاشة مساءي يوذلكيلمناقشةيجدولياألعمالي Ordinary General Meeting (First Meeting), on Thursday 17
Ramadan 1442h corresponding to 29 April 2021, at 10:00 p.m. to
المرفق.ي
discuss the attached agenda.
ي
ي
ف يإطاريدعم يالجهود يواإلجراءات يالوقائية يوا يإل ر
حتازية يللتصدي يلفايروسيكوروناي In order to support the preventive and precautionary efforts made
المستجدي( )COVID-19يسيتميعقديا يإلجتماعيعنيطريقيوسائليالتقنيةيالحديثةي by the competent and relevant health authorities in Saudi Arabia
ً
امتدادا يللجهود يالمتواصلة ر
يالت يتبذلها يالجهات يالحكومية يف يالمملكة يالعربيةي to address the emerging Corona Virus (COVID-19), the meeting will
be held through modern technology.
السعوديةيفياتخاذيالتدابتيالوقائيةيالالزمةيلمنعيانتشاره.ي ي
الطابقيالثالثيمنيالمبت يرقمي(،)2ي 6507يطريقيالثمامةي"التخصص"،يحيالربيعي )Headquarters in Riyadh, 6507 Al Thumamah Road (Al Takhassusi
ر
Al Rabee District, Building No. (2), Third floor (Through modern
مقريالشكةيالرئيسيبمدينةيالرياضي(عنيطريقيوسائليالتقنيةيالحديثة) ي
في
technology).
يwww.tadawulaty.com.sa
 www.tadawulaty.com.saي
29/04/2021
 17/09/1442ي
10:00
10:00
Issuer’s Shareholders Registry inيShareholders registered in the
المساهمي يالمقيدينيف يسجليمساهم يالمصدريلدىيمركزيااليداعيبنهايةيجلسةي
يof the trading session precedingيthe Depository Centre at the end
التداوليال رتيتسبقياجتماعيالجمعيةيالعامة،يحسبياالنظمةيواللوائح.ي ي
per Laws and Regulationsيthe General Assembly’s Meeting, as
ً
ر
منيالنظامياألساسيللشكةييكونياجتماعيالجمعيةيالعامةيالعاديةي According to Article 32 of the Company's bylaw, the Ordinary
وفقايللمادةي 32ي
صحيحايإذايحضه يمساهمون ييمثلون يرب ع يرأس يالمال يعىل ياألقل ،يوإذايلم ييتوفري General Assembly meeting is valid if it is attended by shareholders
النصابيااللزاميلعقديهذاياالجتماع،يسيتميعقدياالجتماعيالثابيبعديساعةيمنيانتهاءي representing at least a quarter of the capital, and if the mandatory
ً
المدةيالمحددةيالنعقادياالجتماعياألول،يويكونياالجتماعيالثابيصحيحايأيايكانيعددي quorum is not available to hold this meeting, the second meeting
will be held an hour after the end of the period specified for the
األسهميالممثلةيفيهي .ي
first meeting, and the second meeting is valid whatever the
number of shares represented in it.

الجمعية أعمال جدول
ر
االلكتوبي التصويت

أحقيةيتسجيليالحضور

طريقةيالتواصل

Attached
All shareholders registered in Tadawulaty will be able to remotely
vote on the items of OGM starting at 10:00 AM on sunday, 13
Ramadan 1442h corresponding to 25 April 2021, and until the end
of the General assembly meeting on Thursday 17 April 2021.

مرفق ي
ر
ر
ياإللكتوبيالتصويتي
ي
بإمكانيالمساهمييالكراميالمسجلييفيموقعيخدماتيتداوالب
ً
ً
ر
يمنيالساعةيالعاشةيصباحايمنييومي
عنيبعديعىليبنودياجتماعيالجمعيةيالعامةياعتبارا
ر
يوحت ينهاية يوقتي
االح يد يتاري خ ي 13يرمضان ي1442ـهيالموافق ي 25يابريلي2021م
انعقاد يالجمعية ييوم يالخميس يتاري خ ي 17يرمضان ي1442ـه يالموافق ي 29يابريلي
2021م.
ي
ً
ر
يوتحث ر
يتداوالب يعلما يبأن يالتسجيلي The company urges the shareholders to register on Tadawulaty
يالشكة يمساهميهيا يبالتسجيل يف يموقع
ً
ً
والتصويت يمتاحا يومجانا يلجميع يالمساهمي يباستخدام يالرابط يالتاىل:ي service, knowing that voting is provided free of charge for all
shareholders
through
the
following
link:
 www.tadawulaty.com.saي
)(www.tadawulaty.com.sa
أحقية تسجيل الحضور يإلجتماع الجمعية تنتهيوقت انعقاد اجتماع الجمعية .كما assembly’s meetingيattend the generalيEligibility for registering to
أن أحقيةيالتصويت عىل بنود الجمعية للحاضين تنتهي عنديانتهاء لجنة الفرز من convenience of the meeting, and eligibility to voteيends upon the
Vote Counting Committeeيmeeting agenda ends upon theيon the
فرز ا يألصوات.ي ي
counting the votes.يconcludes
وف يحاليوجودياستفسارينأمليالتواصليمعيإدارةيعالقاتيالمساهمي يهاتفيرقمي In case of any inquiry, please contact the Investor Relations
ر
Department
by
phone
0112526622
or
e-mail:
يدياإللكتوب:ي  IR@tawuniya.com.saي
 0112526622أويالت
IR@tawuniya.com.sa

