
 

التي تضمن  نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العاديةعن شركة اإلنماء طوكيو مارين تعلن 

 (اإلجتماع األول) مال الشركة الموافقة على تخفيض رأس 

تعلن شركة اإلنماء طوكيو مارين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع األول(، والتي عقدت 

، طريق الملك فهد بمدينة الرياض وذلك  21الدور  2في في برج العنود والكائن  الشركة بحمد الله في مقر

مساًء ، حيث بلغت نسبة الحضور  18:30م الساعة  2017-05-10الموافق لـ  1438-08-14في يوم األربعاء بتاريـخ 

جدول أعمال الجمعية من أسهم الشركة وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على % 65.94

 على النحو التالي :

 الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي: .1

  مليون ريال، بنسبة  300مليون ريال ، رأس المال بعد التخفيض  450رأس المال قبل التخفيض

 % .33.33انخفاض قدرها 

  سهم.مليون 30 مليون سهم، عدد األسهم بعد التخفيض  45 عدد األسهم قبل التخفيض 

  سهم. 3سهم لكل  1سيتم تخفيض 

 راكمة ودعم نمو سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء خسائر مت

.
ً
 الشركة مستقبال

  مليون سهم من األسهم. 15طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 

 الشركة على  أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: ال يوجد تأثير من تخفيض رأس مال

 التزاماتها المالية.

 أن
ً
 على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت مركز ايداع األوراق سيكون قرار التخفيض  علما

ً
نافذا

 المالية )مركز اإليداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 وافق مع نظام الشركات الجديد .الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة بما يت -2

 الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام األساس للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال. -3

إلكمال الدورة  الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها -4

 بأن 08/06/2018الحالية التي تنتهي بتاريخ
ً
 األعضاء هم السادة:م علما

  . المكرم / د. عصام عبدالعزيز باناجه1 

 . المكرم / د. أحمد عبدالله المغامس2 

 المكرم / عبدالله عبدالرحمن الرويس .3

 م.31/12/2016الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  -5



 م.31/12/2016المالية المنتهية في الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة  -6

 م .31/12/2016الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  -7

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل العام المالي المنتهي في  -8

 م.31/12/2016

 دار لتدقيق الحساباتشركة الالنمر والبسام و  PKFتعيين السادة بي كي إف الموافقة على  -9

كمراجعي حسابات الشركة المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة 

م 2017للعام المالي  ومراجعة حسابات الشركةوالبيانات المالية الربع سنوية القوائم المالية 

 وتحديد أتعابهم.

نماء والمتمثلة في إصدار وثائق الموافقة على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع مصرف اإل -10

التأمين للمصرف والتي لعضو مجلس اإلدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و فهد محمد 

السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثالن مصرف اإلنماء في مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين 

 بأن التعامالت التي تمت في ع
ً
م تمثلت في إصدار وثائق 2016ام والترخيص بها لعام قادم، علما

ألف  15,930 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 33,357التأمين للمصرف بأجمالي أقساط 

 ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية.

متمثلة الموافقة على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني وال -11

 بأن وكالة اإلنماء للتامين التعاوني مملوكة بالكامل لمصرف 
ً
في عمولة إتفاقية وكالة التأمين علما

اإلنماء والتي لعضو مجلس اإلدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و فهد محمد السماري مصلحة 

ارين والترخيص بها فيها بإعتبارهم يمثالن مصرف اإلنماء في مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو م

 بأن التعامالت التي تمت في عام 
ً
م تمثلت في عمولة إتفاقية وكالة التأمين 2016لعام قادم، علما

 ألف ريال سعودي ، وتؤكد الشركة أن المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية. 656بإجمالي أقساط 

نيشيدو آند فاير الموافقة على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع شركة طوكيو مارين  -12

والمتمثلة في دفع أقساط إعادة تأمين )االختيارية والمعاهدة( و وتحصيل عمولة إعادة التأمين 

والتي لعضو مجلس اإلدارة هيساتوا حمادا و هايروناري ايواكوما مصلحة فيها بإعتبارهم يمثالن 

طوكيو مارين ،   شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس اإلدارة بشركة اإلنماء

 بأن التعامالت التي تمت في عام 
ً
م تمثلت في دفع أقساط 2016والترخيص بها لعام قادم، علما

 1,121الف ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين   4,770إعادة تأمين )االختيارية والمعاهدة( 

 ألف ريال سعودي.، وتؤكد الشركة أن المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية.

الموافقة على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع شركة اإلنماء لإلستثمار والمتمثلة في  -13

إتفاقية إستثمار ، والمملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء والتي لعضو مجلس اإلدارة عبدالمحسن بن 

عبدالعزيز الفارس و فهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثالن مصرف اإلنماء في مجلس 

 بأن التعامالت التي تمت في عام 
ً
إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم، علما



ألف ريال سعودي ، وتؤكد الشركة أن المعامالت   70,363م تمثلت في إتفاقية إستثمار بقيمة 2016

 لم تمنح مزايا تفضيلية.

ين العويني والمتمثلة في نفقات الموافقة على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع شركة حس -14

عامة وإدارية ، والمملوكة لغسان شاكر المالك للمؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع أحد كبار 

% من أسهم الشركة ) اإلنماء طوكيو مارين(، والترخيص بها 5المساهمين واللتي تملك ما نسبته 

 بأن التعامالت التي تمت في عام 
ً
مثلت في نفقات عامة. وإدارية بقيمة م ت2016لعام قادم، علما

 ألف ريال ، وتؤكد الشركة أن المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية. 3,595

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بشركة طوكيو مارين  -15

 قبل الشركة.نيشيدو آند فاير انشورنز والتي تم اإلفصاح عنها في نشرة إصدار الطرح األولي من 

 2016( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 1,020,000الموافقة على صرف مبلغ ) -16
ً
م وفقا

 ( من النظام األساسي للشركة.19ألحكام المادة )

 والله ولي التوفيق ،،،

 


