
االجتماع األول ( للشركة ) اجتماع اجلمعية العامة العاديةنتائج  تعلن شركة اإلحتاد للتأمني التعاوني عن  

 

 

 

  مقدمة

يسر شركة االحتاد للتامني التعاوني أن تعلن للسادة املساهمني عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع 

برج ناصر سعيد اهلاجري   –امللك فهد بن عبدالعزيز  الكائن يف طريق األول( والذي عقد يف مقر الشركة الرئيسي 

متام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األحد تاريخ  اخلرب يف الطابق الثامن يف –الراكة اجلنوبية  –

م  بعد إكتمال النصاب القانوني املطلوب، حيث بلغت نسبة احلضور  )أصالة 5/1/2020هـ املوافق 10/5/1441

 من رأس املال. %48.2  ووكالة والتصويت اإللكرتوني( 

 

 مكان انعقاد اجلمعية

والرابط اإللكرتوني 

  للموقع

 –الراكة اجلنوبية  –برج ناصر سعيد اهلاجري   –امللك فهد بن عبدالعزيز  طريقالكائن يف  ة الرئيسي مقر الشرك

 اخلرب يف الطابق الثامن.

 

 م5/1/2020هـ املوافق  10/5/1441  تاريخ انعقاد اجلمعية

 18:30  وقت انعقاد اجلمعية

أمساء أعضاء جملس 

اإلدارة احلاضرين 

   واملتغيبنيللجمعية 

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين:

 السيد سليمان عبدالرمحن الصاحل/ رئيس اجمللس .1

 السيد سليمان محد الداللي/ نائب رئيس اجمللس .2

 السيد نايف سعود الطريري/ عضو .3

 السيد حممد عبداهلل بن معمر/ عضو .4

 

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة املتغيبني:

 عبدالقادر عبداجلليل/ عضوالسيد عباس  .1

 السيد عبداهلل مهنا املعيبد/ عضو .2

 السيد عبداللطيف عزمي عبداهلادي/ عضو .3

أمساء رؤساء اللجان 

احلاضرين للجمعية أو 

  من ينوبهم من أعضائها

 السيد سليمان عبدالرمحن الصاحل/ رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس جلنة االستثمار .1

 الداللي/ رئيس جلنة إدارة املخاطرالسيد سليمان محد  .2

 الطريري/ عضو جلنة الرتشيحات واملكافآتسعود السيد نايف  .3

نتائج التصويت على 

  جدول أعمال اجلمعية

م وملدة ثالث 6/1/2020املوافقة على إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة للشركة للدورة القادمة اليت تبدأ من تاريخ 

 م وهم:5/1/2023سنوات تنتهي يف 

 السيد سليمان محد الداللي .1

 السيد يوسف سعد السعد .2

 السيد طارق فهد بورسلي .3

 السيد هاني سليمان الصاحل .4

 السيد نايف سعود الطريري .5

 السيد حممد عبداهلل بن معمر .6

 السيد إياد عبدالرمحن البنيان .7

 معلومات اضافية
اإلطالع على حمضر إجتماع اجلمعية يف مقر الشركة يف حال طلبهم تؤكد الشركة أنه بإمكان السادة املساهمني 

 لذلك.


