يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في
تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس  16ربيع االول 1438هـ المواف  15ديسمبر 2016م (حسب تقويم أم القرى)
بمبنى اإلدارة العامة للبنك الكائن في ش ارع ابمير عبد الع ي بن مس اعد بن جلوي بمدينة الرياظر و لك للنألر في جدول ابعمال
التالي :
.1

إنتخاب أعض اء مجلس اإلدارة الممللين للجانب الس عودي لدورة المجلس الجديدة والتي تمتد للالث س نوا ميالدية إعتبارا من 01
يناير 2017م وحتى  31ديسمبر 2019مر و لك بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

.2

التصويت على تشكيل لجنة المراجعةر والموافقة على قواعد ولوائح عملها التي تشتمل على مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآ
أعضائها للدورة الجديدة والتي تمتد للالث سنوا ميالدية اعتبارا من  01يناير 2017م وحتى  31ديسمبر 2019مر والمرشحون
هم :
-

ابستا  /طالل احمد ال امل
ابستا  /خالد صالح السبيل
ابستا  /سعد صالح السبتي
السيد /جيمس مادسن

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :


طبقا للتعليما اإلشرافية فإنه يح لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء
مجلس اإلدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور االجتماع والتصويت على القرارا
المعروضة بمقتضى التوكيل (المرف صيغته بهذه الدعوة) .وتمشيا مع االنألمة االشرافية فإن آخر موعد لتلقي التوكيال هو قبل
يومين على ابقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعيةر وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.



على كل مساهم يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندا الدالة على ملكية ابسهم و لك
للتحق من شخصيته وإثبا عدد ابسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمللهمر وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين
وعدد ابسهم التي يملكونها أو يمللونها و لك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم االجتماع على أن ينتهي التسجيل
قبل بداية االجتماع.



طبقا للمادة ( )38من النألام ابساسي للبنكر فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو حضور مساهمين
يمللون ما نسبته  %50من رأس المالر وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا االجتماعر سيتم عقد اجتماع ثان خالل ثالثين يومار
ويكون االجتماع اللاني صحيحا أيا كان عدد ابسهم الممللة فيه.



وفقا للمادة ( )17من النألام ابساسي للبنكر فإن إنتخاب أعضاء المجلس الممللين للجانب السعودي سيتم وف أسلوب التصويت
التراكمي بحيث يمكن للمساهم توزيع قدرته التصويتية لمن يختارهم من بين المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحدر ومن ثم سيتم
اختيار ابعضاء الذين حصلوا على أعلى عدد من ابصوا .



للتواصل ولم يد من المعلوما يمكن االتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خالل أوقا الدوام الرسمي على الهاتف رقم
 )011( 2764140أو الفاكس  )011( 2763414او عن طري البريد االلكتروني reg.hor@sabb.com
وهللا ولي التوفي
مجلس اإلدارة

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل :
الموافق:

أنا المساهم (اسم المو ِكل الرباعي) ........................................................الجنسية ...................
بموجب سجل مدني  /إقامة  /جواز سفر رقم  ....................بصفتي الشخصية  /مفوض بالتوقيع عن
(إسم الشركة الموكلة)  ...............................ومالك ألسهم عددها .....................من أسهم البنك
السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية مدرجة) مسجلة بموجب سجل تجاري صادر من الرياض
برقم  7272200001وتاريخ 7911/77/00هـ ،واستنادا إلى نص المادة  90من النظام األساسي للبنك،
فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل الرباعي)  .........................................هوية رقم  ..................لينوب
عني في حضورإجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مبنى اإلدارة العامة للبنك في شارع األمير
عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة
والنصف من مساء يوم الخميس  71ربيع االول 7391هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق  70ديسمبر
0271م .وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من
المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها ،والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات
والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع
الحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة
او جواز سفر لغير السعوديين):

توقيع المو ِكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا معنويا):

(يتم تصديق التوكيل أعاله من إحدى الجهات التالية  :الغرف التجارية الصناعية ،البنوك السعودية ،كتابة العدل أو األشخاص
المرخص لهم بأعمال التوثيق  ،الجهات الحكومية المختصة ،ويرسل أصل التوكيل للبنك السعودي البريطاني طبقا للنظام).

