شركــــة الخـــليج للمخـــازن

(ش.م.ع.ق)

تحديث هام حول اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة العــاديـــة
يفيــد مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن الســادة المســاهمين الكــرام تغييــر موقــع اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة
للشــركة إلــى فــرع الشــركة فــي منطقــة راس بوفنطــاس الحــرة نظــرًا لضيــق المســاحة فــي فنــدق الفــور ســيزنز الدوحــة
فــي قاعــة الديبــل ،وذلــك بمشــيئة اهلل علــى موعــده األصلــي يــوم اإلثنيــن الموافــق  ،2021/02/15ويبــدأ التســجيل فــي الســاعة
ـاء (افتراضيــً).
الرابعــة والنصــف عصــرًا (شــخصيًا) واالجتمــاع فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مسـ ً

جــدول أعـــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــعــاديــة
.1
.2
.3
.4

ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة وعــن مركزهــا المالــي خــال الســنة ،وتقريــر مراقــب الحســابات والتصديــق
عليهمــا.
مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ  2020/12/31والتصديق عليهما.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة على مكافأتهم.

 .5الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة  0.10ريال قطري لكل سهم بواقع .%10
 .6التقرير السنوي لحوكمة الشركات.
 .7انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للفترة 2023 - 2021

الــرجــاء الــتــكــرم بــالحــضــور مــع مــراعــاة الــمــالحــظــات الــتــالــيــة:





يتم التسجيل شخصي ًا بدءاً من الساعة الرابعة والنصف عصراً في فرع الشركة في منطقة راس بوفنطاس الحرة.
فــي حالــة تعــذر حضوركــم شــخصي ًا يرجــى توكيــل مــن ينــوب عنكــم بموجــب قســيمة التوكيــل ،وختــم هــذا التوكيــل
بختــم الشــركة (فــي حالــة الشــركات).
ال يجــوز توكيــل شــخص غيــر مســاهم فــي شــركة الخليــج للمخــازن ،كمــا ال يجــوز توكيــل أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وال
يجــوز أن يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا الوكيــل عــن ( )%5مــن رأس المــال.

إيضاح بشأن إجراءات المشاركة افتراضيًا في االجتماع:
يتعيــن علــى المســاهمين الذيــن يرغبــون فــي حضــور االجتمــاع افتراضيــ ًا إرســال المعلومــات والوثائــق التاليــة علــى عنــوان
البريــد اإللكترونــي التالــي قبــل وقــت كافــي مــن بــدأ اإلجتمــاعAGM@gwclogistics.com :
 .1صورة من وثيقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر)
 .2رقم الهاتف الجوال
 .3عنوان البريد اإللكتروني
 .٤رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
 .٥صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي األفراد والشركات

ســيتم إرســال رابــط التطبيــق "مايكروســوفت تيمــز" إلكترونيــً مــن خــال البريــد اإللكترونــي إلــى المســاهمين الذيــن أبــدوا
رغبتهــم فــي حضــور االجتمــاع وتــم اســتالم تفاصيــل االتصــال الخاصــة بهــم ،تبــدأ عمليــة التســجيل فــي تمــام الســاعة
الرابعــة والنصــف عصــرًا فــي يــوم اإلثنيــن الموافــق  .2021/02/15وعليــه يرجــى مــن المســاهمين الراغبيــن فــي حضــور االجتمــاع
افتراضيــً إرســال التفاصيــل المطلوبــة مبكــرًا حتــى تتــاح لهــم فرصــة التســجيل فــي الوقــت المحــدد.
عبد اهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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