
 

اجتماع الجمعیة العامة غیر إعالن شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات (بترورابغ) عن دعوة مساھمیھا  إلى حضور  
 عنوان اإلعالن  عبر وسائل التقنیة الحدیثة العادیة المتضمنة زیادة رأس مال الشركة (االجتماع األول)

في  یسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات (بترورابغ) دعوة المساھمین الكرام للمشاركة والتصویت  
دیثة اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المتضمنة زیادة رأس مال الشركة (االجتماع األول)، عبر وسائل التقنیة الح

یونیو   8ھـ، الموافق   1443ذو القعدة    9مساء یوم األربعاء    18:30في تمام الساعة    (باستخدام منظومة تداوالتي)
 م2022

 مقدمة 

مدینة و مكان انعقاد   .عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة بالحي السكني الخاص بالشركة بمدینة رابغ
 الجمعیة العامة غیر العادیة

https://www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر االجتماع 

تاریخ انعقاد الجمعیة العامة   م8/6/2022 ھـ، الموافق 9/11/1443
 غیر العادیة

وقت انعقاد الجمعیة العامة   18:30
 غیر العادیة

الجمعیة المساھمین المقیدین في سجل مساھمي المصدر لدى مركز االیداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق اجتماع  
 حق الحضور .وبحسب االنظمة واللوائح العامة غیر العادیة

النصاب الالزم النعقاد  .یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إذا حضرة مساھمون یمثلون ثلثي رأس المال على األقل
 الجمعیة

 جدول االعمال  مرفق 

 نموذج التوكیل  مرفق 

سیكون بإمكان المساھمین المسجلین في خدمات تداوالتي التصویت إلكترونیاً على بنود الجمعیة إبتداءاً من الساعة  
وینتھي بنھایة وقت انعقاد م  2022 یونیو   4ھـ، الموافق  1443ذو القعدة    5  صباحاً من یوم السبت الموافق   10:00

اإللكتروني  الموقع  المساھمین عن طریق زیارة  لجمیع  متاح مجاناً  تداوالتي  التسجیل في خدمة  بأن  الجمعیة. علماً 
 .www.tadawulaty.com.sa: الخاص بتداوالتي على الرابط التالي

 التصویت االلكتروني

اد اجتماع الجمعیة. كما ان احقیة التصویت على بنود الجمعیة احقیة تسجیل الحضور الجتماع الجمعیة تنتھي وقت انعق
 األصوات. للحاضرین تنتھي عند انتھاء لجنة الفرز من فرز 

احقیة تسجیل الحضور 
 والتصویت

 4258696) أو فاكس رقم:  012(   4251234ولالستفسار یرجى االتصال بعالقات المستثمرین على ھاتف رقم:  
 8:00، خالل الساعات التالیة: من  Investor.Relations@petrorabigh.com االلكتروني) أو البرید  012(

 .مساءً  3:00صباحاً إلى 
 طریقة التواصل 

 :مكن االطالع على نشرة إصدار أسھم حقوق أولویة على الرابط التاليی
 

https://www.petrorabigh.com/Documents/Prospectus_AR.pdf 
  

 معلومات اضافیة

 الملفات الملحقة  مرفق 

  

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/jZBNc4IwEIZ_Sw-cdw2IaW8xg6JAbMuHkIsTP0aZgcAh2rG_vql6pXZvO_O87zy7IKEEqdWlPipTd1o1dq-kvxFhzEOkJMJMzJB9FCs-TYIoj3xY3wBCOB29ehjPF2JiARYWsyJzET2Q_8njwDB8npc3ZNBg_AzwHsAfDulBQ2VFJ4MmhED628OEWOWCB0kgso3Ik2nwCZVPCXVhCfLYdNv7U0_G9G8OOmjUXn2dG8ceqrTmykA5GgJ2XdsrfU2v7bazLcSlCH2bl1i_n_rLd3xYs5cf2OcZjQ!!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/jZBNc4IwEIZ_Sw-cdw2IaW8xg6JAbMuHkIsTP0aZgcAh2rG_vql6pXZvO_O87zy7IKEEqdWlPipTd1o1dq-kvxFhzEOkJMJMzJB9FCs-TYIoj3xY3wBCOB29ehjPF2JiARYWsyJzET2Q_8njwDB8npc3ZNBg_AzwHsAfDulBQ2VFJ4MmhED628OEWOWCB0kgso3Ik2nwCZVPCXVhCfLYdNv7U0_G9G8OOmjUXn2dG8ceqrTmykA5GgJ2XdsrfU2v7bazLcSlCH2bl1i_n_rLd3xYs5cf2OcZjQ!!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.petrorabigh.com/Documents/Prospectus_AR.pdf

