دعوة املساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة املرابحة املرنة للتمويل
(شركة مساهمة مقفلة)
يسر مجلس ادارة شركة املرابحة املرنة للتمويل ("الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام 2022م والذي سيعقد
بواسطة وسائل التقنية الحديثة في يوم الخميس بتاريخ 1443/07/23م (املوافق 2022/02/24م) ،في تمام الساعة  3:00مساء وذلك عن طريق
برنامج "زووم"  .وبناء على املادة ( )86الفقرة ( ) 3من نظام الشركات ،سيتم االكتفاء بعقد جمعيات املساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد
وتعليق عقدها حضوريا حتى اشعار آخر(سيتم تزويدكم الحقا بالرابط الخاص للدخول على االجتماع ) ،وفي حال تعذر عقد االجتماع عن بعد ألي
سبب سيتم احاطتكم قبل موعد الجمعية املحدد بخمسة أيام بمكان انعقاد الجمعية.
وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:
.1

التصويت على توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وأحد عشر مليون وثالثمائة وخمسة وخمسون ألف
( )311,355,000ريال مقسم إلى  31,135,500سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة رياالت للسهم الواحد إلى خمسمائة مليون ()500,000,000
ريال سعودي مقسم إلى  50,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة رياالت للسهم الواحد ،وذلك من خالل اآلتي:
(أ) إصدار أسهم جديدة بعدد  2,802,195سهم عادي مقابل رسملة مبلغ  28,021,950ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة.
(ب) إصدار أسهم جديدة بعدد 1,606,230سهم عادي بإجمالي مبلغ  16,062,300ريال سعودي وشراء الشركة لهذه األسهم وتخصيصها
لصالح برنامج أسهم املوظفين وفقا ملا تم املوافقة عليه مسبقا في الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2019/08/20م.
(ج) إصدار أسهم جديدة بعدد  14,456,075سهم عادي بإجمالي مبلغ  144,560,750ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية
يكتتب بها املساهمون املقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية وتوزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا
االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون
عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما
يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال وبشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من
األسهم الجديدة  ،وتكون فترة االكتتاب ملدة  30يوما تبدأ من يوم االحد بتاريخ 1443/07/26م (املوافق 2022/02/27م) وتنتهي يوم
االثنين بتاريخ 1443/08/25م (املوافق 2022/03/28م).

.2

التصويت على طرح ما نسبته  %30من أسهم الشركة لالكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية وذلك من خالل زيادة رأس مال الشركة
وطرح األسهم الجديدة طرحا عاما.

.3

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم شركة ارنست ويونغ للخدمات املهنية بناء على توصية لجنة املراجعة وذلك ملراجعة
القوائم املالية للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2022م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.

.4

التصويت على تعديل املادة السابعة من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة برأس املال وفقا للزيادة املقترحة في رأس املال (بحسب الصيغة
املرفقة).

.5

التصويت على تعديل املادة الثامنة من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة باالكتتاب في األسهم وفقا للزيادة املقترحة في رأس املال (بحسب
الصيغة املرفقة).

.6

التصويت على اعتماد مكافأة الطرح لفريق العمل بناء على الجدول املرفق.
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التصويت على تعيين األستاذ /عبدالرحمن السلطان عضوا بلجنة املراجعة بديال عن العضو املستقيل األستاذ /سعد الحوشان وذلك اعتبارا

.7

من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة املراجعة والتي ستنتهي في2022/06/13م .
وفي إطار دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة ذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا املستجد ،تحث
الشركة املساهمين الكرام على املشاركة في الجمعية العامة عبر التصويت اآللي والذي يمكن املساهمين من االطالع على كامل بنود الجمعية والتصويت
عليها ،وذلك عبر خدمة (تداوالتي) املقدمة من قبل مركز إيداع األوراق املالية (إيداع) عن طريق زيارة املوقع االلكتروني الخاص بتداوالتي على الرابط
 https://www.tadawulaty.com.saوسيتم تزويدكم الحقا بموعد التصويت االلكتروني.

مع اإلحاطه بأن عدد األسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل ما نسبته  %50من عدد األسهم املصدرة ،وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني
لعقد التصويت األول للجمعية العامة غير العادية ،سيعقد التصويت الثاني للجمعية العامة غير العادية بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة إلنعقاد
التصويت األول ويكون التصويت الثاني صحيحا إذا حضره  %25من عدد األسهم املصدرة.
ويمكن ألي مساهم توكيل شخص آخر (من غير أعضاء مجلس االدارة أو العاملين في الشركة) لحضور الجمعية العامة ،وذلك بموجب وكالة شرعية
أو بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك وفق التوكيل أدناه:
( توكيــل )
املوقر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة املرابحة املرنة للتمويل

أنا املساهم  ....................................................... /املوقع أدناه ،بموجب السجل املدني  /سجل تجاري رقم ( ).............................................وتاريخ 1 / /هـ ،وبصفتي أحد مساهمي
شركة شركة املرابحة املرنة للتمويل واملالك لعدد (  ) ......... ..... .....سهما ،قد وكلت  ........................................... .............................. /سجل مدني رقم ( ).........................................لينوب
عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة واملقرر عقدها يوم الخميس 1443/07/23هـ (حسب تقويم أم القرى) املوافق 2022/02/24م،
والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كافة املستندات املطلوبة والضرورية والالزمة إلجراءات االجتماع كما يسري هذا التوكيل
لالجتماع الثاني في حالة تأجيل االجتماع.
وهللا املوفق ،،،

.

االســم :

تصديق التوقيع

.....................................................

الصفـة :
التوقيع..................................................... :

.....................................................

مالحظات :
-

ال يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة املرابحة املرنة للتمويل.
ال يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة املرابحة املرنة للتمويل.
يرجى تسليم التوكيل إلدارة الشركة بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق عليه من الشركة أو أحد البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد
(املرابحة املرنة للتمويل  7071طريق الثمامة ،حي الربيع .الرياض –  3672 - 13315اململكة العربية السعودية) .ولالستفسار يرجى االتصال على
الهاتف  920022898تحويلة 1888

االدارة العامة  -الرياض  -حي الربيع
طريق الثمامة ( -التخصص ي)
ترخيص البنك املركزي السعودي رقم /22أش201410/
رأس املال 311,355,000 :ريال سعودي مدفوع بالكامل
اململكة العربية السعودية س.ت 1010337706

www.mmfco.net
920033868

Head office - Riyadh - Ar Rabi District
)Thomamah Road - (Takhassusi
SAMA License 22/AH/201410
Capital: 311,355,000 SR
Kingdom of Saudi Arabica C.R 1010337706

