الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله
حضرات املساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
ً
عمال بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ
 2020/4/9بموجب أمرالدفاع أعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خالل وسائل االتصال املرئي واإللكتروني  ،يسر مجلس إدارة
شركة البوتاس العربية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الستون وذلك يوم الخميس املوافق  2021/04/08في تمام الساعة التاسعة من
ً
صباحا ،وذلك من خالل الرابط اإللكتروني املنشور على املوقع اإللكتروني للشركة واملذكور أدناه ،والذي يوفر وسيلة االتصال املرئي للمساهمين ،للنظر في
األمور التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية املتضمن:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تالوة وقائع اإلجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام  2020والخطة املستقبلية لها.
ُ
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة املركز املالي املوحدة وحساباتها الختامية املوحدة األخرى وأحوالها وأوضاعها املالية لعام
 2020واملصادقة عليه.
التصويت على قائمة املركز املالي املوحدة وقائمة الدخل املوحدة لعام  2020واملصادقة عليه.
ً
تقرير حول أعمال اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة إستنادا ألحكام املادة (/6هـ) من تعليمات حوكمة الشركات املساهمة املدرجة لسنة .2017
التصويت على إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  31كانون االول  2021وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة
بتحديدها.
التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام  2020ضمن حدود القانون.
التصويت على إقرار نسبة توزيع األرباح.

يرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط اإللكتروني ( )http://smartagm.aeأو توكيل مساهم آخر عنكم ،وذلك بتعبئة القسيمة املرفقة
ً
وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا بواسطة البريد اإللكتروني  APC.Shareholder@arabpotash.comقبل التاريخ املحدد لالجتماع املذكور أعاله.
ً
وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ املحدد لالجتماع من خالل الرابط اإللكتروني املشار إليه
ً
ً
ً
أعاله ليصار إلى الرد عليها وذلك عمال بأحكام البند خامسا/ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ،علما بأن
ً
ً
املساهم الذي يحمل ( )%10أو أكثر من األسهم املمثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع سندا للبند خامسا/ط من
ذات اإلجراءات املشار إليها أعاله.

