
اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي مجموعة سیرا القابضة
م2022-12-20الموافقھـ1444-05-26الثالثاءیومالمنعقد

العادیةغیرالعامةالجمعیةاجتماعلحضور("المجموعة")القابضةسیرامجموعةلمساھميالموجھةاإلدارةمجلسدعوةعلىبناًء
یومفيتمفقدوعلیھ،ھـ.1444\05\04الموافقم2022/11/28بتاریخ"تداول"السعودیةالمالیةالسوقبموقعإعالنھاتموالتي

)7:30(الساعةتمامفيوذلكالحدیثةالتقنیةوسائلطریقعناالجتماععقدم2022\12\20الموافقھـ1444\05\26الثالثاء
مساًء، برئاسة سعادة المھندس / محمد بن صالح الخلیل رئیس مجلس اإلدارة وبحضور جمیع أعضاء مجلس اإلدارة والتالیة أسماؤھم:

اإلدارة)مجلس(رئیسالخلیلصالحبنمحمدالمھندس/-1

اإلدارة)مجلسرئیس(نائبالزعیمحمديبنسامرأحمداألستاذ/-2

النفیعيعائضبنماجداألستاذ/-3

الجبیرأحمدبنمازناألستاذ/-4

الراشدعبدالعزیزبنإبراھیماألستاذ/-5

المھیزعخالدبنیزیداألستاذ/-6

الداودناصربنعبدهللاألستاذ/-7

لوميشركةطرحلعملیةالقانونيالمستشارممثليوحضرالمالیة،السوقھیئةممثلالجاسرحمدبنعادلاألستاذ/االجتماعوحضر

المستشارممثليحضركما)،STAT(القانونیةواالستشاراتللمحاماةالطعیميعبدالرحمنویزیدالسلومیوسفزیادشركةللتأجیر

المالي  لعملیة طرح شركة لومي للتأجیر شركة السعودي الفرنسي كابیتال.

النصابحضورنسبةاكتماللعدمالجمعیةانعقادعدمعنوأعلنالحضوربالسادةالجمعیةرئیسرحبمساًء)6:30(الساعةتماموفي

ملیون)300(والبالغةالمجموعةأسھمإجماليمن%)38(إلكترونیاًالمساھمینحضورنسبةبلغتحیثالجمعیة،النعقادالقانوني

سھم، وتم تأجیل الجمعیة إلى االجتماع الثاني بعد ساعة بنفس الیوم حسب ما تم اإلعالن عنھ في الدعوة إلى الجمعیة.

نسبةالكتمالالجمعیةانعقادعنوأعلنالثانياالجتماعفيالحضوربالسادةالجمعیةرئیسرحبمساًء)7:30(الساعةتماموفي

المجموعةأسھمإجماليمن%)34.84(إلكترونیاًالمساھمینحضورنسبةبلغتحیثالجمعیة،النعقادالقانونيالنصابحضور

العادیةغیرالعامةالجمعیةانعقادیكونوبذلكسھماً،)104,524,347(ومساھم)341(فيتمثلتسھم،ملیون)300(والبالغة

صحیحاً حسب نظام الشركات والنظام األساس للشركة.

كأعضاءالعثیمینساراواألستاذة/النوفل،لینااألستاذة/منكالًوتعیینللجمعیة،سكرتیراًالناصرعبدالعزیزبنالولیداألستاذ/تعیینوتم

للجنة الفرز، ثم استعرض رئیس الجمعیة جدول األعمال، والذي كان على النحو التالي :
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ألفوخمسمائةملیونعشرستةوطرحالقابضة،سیرامجموعةعنللتأجیرلوميشركةاندماجفكعلىالتصویت.1

الرئیسیة.السوقفيالعاملإلكتتابللتأجیرلوميشركةمالرأسمن%30تمثلعادي،سھم)16,500,000(

وكانتالمجلسقبلمنعلیھاواالجابةالمساھمینمنأسئلةعدةطرحتمحیثللمساھمین،واالستفساراتالمناقشةبابفتحتمذلكبعد

على النحو التالي:

اإلجابةالسؤال#

1
ما الفائدة من فك إندماج شركة لومي للتأجیر وطرح

جزء من أسھمھا لإلكتتاب العام؟

عملیة طرح شركة لومي للتأجیر لإلكتتاب العام سیكون لھا فائدة

كبیرة على المجموعة والھدف من عملیة فك اإلندماج ھو بیان

القیمة الحقیقیة للومي وإستكماالً لنجاحات الشركات التي تبنتھا

المجموعة حتى وصلت للمرحلة التي تصبح فیھا شركة مستقلة .

2
ھل الطرح خاص لمساھمي مجموعة سیرا؟

سیكون الطرح عام في السوق الرئیسیة.

3
ماھو األثر المالي لمجموعة سیرا المترتب على عملیة

طرح شركة لومي لإلكتتاب العام وكم ستصبح ملكیة

مجموعة سیرا بعد عملیة الطرح؟

شركةأسھممن%70نسبةسیرامجموعةستمتلكالطرحبعد

لومي للتأجیر وھذا سیعود بالنفع لقیمة المجموعة.

4
كیف سیتم صرف إیرادات عملیة الطرح؟

سیتم اإلعالن في حینھ بعد أن یتخذ مجلس اإلدارة القرار

المناسب بشأن ھذه المبالغ بعد تحصیلھا.

كیف سیتم تعویض نقص إیرادات المجموعة بعد5

اكتمال عملیة طرح شركة لومي بالنظر إلى اعتماد

إیرادات المجموعة بشكل كبیر على إیرادات لومي؟

تمت اإلشارة إلى وجود خطط واستراتیجیات لزیادة اإلیرادات

من مصادر متنوعة أخرى وذلك لتحقیق أھداف المجموعة. مع

أسھممن%70لنسبةمالكةستظلسیرامجموعةبأناإلحاطة

شركة لومي للتأجیر.

عندما تصبح المجموعة بصدد طرح أسھم شركة لومي6

للتأجیر لإلكتتاب العام ، ھل ھذا یعني إعادة تقییم شركة

تمت اإلشارة إلى أن نتائج شركة لومي تعتبر جزًء من نتائج

مجموعة سیرا، و تأتي خطوة عملیة فك اإلندماج كخطوة قانونیة

2من2صفحة



اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي مجموعة سیرا القابضة
م2022-12-20الموافقھـ1444-05-26الثالثاءیومالمنعقد

لومي؟ وھل ھذا سوف یؤثر على تقییم سیرا حسب

المتطلبات المحاسبیة؟

أولیة لتمكین طرح أسھم  شركة لومي لإلكتتاب العام، وعند

الطرح لإلكتتاب العام یتم تحدید التقییم .

ھل سینخفض رأس مال مجموعة سیرا بعد طرح7

شركة لومي لإلكتتاب العام ؟

ال یوجد ھناك أي تأثیر على رأس  مال مجموعة سیرا.

8
متى سیتم طرح شركة لومي للتأجیرلإلكتتاب العام؟

سیتم اإلعالن عن موعد الطرح بعد استكمال اإلجراءات الالزمة

.

ھل سیتأثر سعر سھم سیرا بعد طرح شركة لومي9

لإلكتتاب؟

ال عالقة لمجلس اإلدارة بسعر السھم.

تم اإلعالن عن القوائم المالیة لمجموعة سیرا وتضمنت أرباحھل تم اإلعالن عن أرباح شركة لومي للتأجیر؟10

شركة لومي للتأجیر

ھل لدى شركة  لومي للتأجیر أي فرصة للتوسع خارج11

المملكة؟

األھداف كثیرة مستقبالً، ولكن حالیاً نحن نعمل على زیادة التوسع

داخل المملكة.

ھل سیكون ھناك زیادة في رأس مال مجموعة سیرا12

بحكم تنوع عمل المجموعة في عدة مجاالت؟

ال یوجد حالیاً أي فكرة لزیادة رأس المال، وفي حال حدوث  أي

تغییر جوھري من ھذا النوع سیتم اإلعالن عنھ في حینھ.

ھل من الممكن أن نرى نتائج اإلكتتاب في شركة لومي13

للتأجیر في القوائم المالیة لمجموعة سیرا في الربع

الرابع أو الربع األول؟

نحن اآلن في أول إجراءات الطرح وھو موافقة مالك مجموعة

سیرا ومن ثم المضي قدماً في استكمال إجراءات طرح شركة

 رلومي للتأجی 

نعم، سیكون لشركة لومي للتأجیر بعد الطرح مجلس إدارةھل سیكون لشركة لومي للتأجیر مجلس إدراة مستقل؟14

مستقل.

2من2صفحة



اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي مجموعة سیرا القابضة
م2022-12-20الموافقھـ1444-05-26الثالثاءیومالمنعقد

ھل ستنخفض القیمة الدفتریة لمجموعة سیرا بعد15

الطرح؟

ال عالقة للقیمة الدفتریة لمجموعة سیرا بعملیة  طرح شركة

لومي للتأجیر.

ھنالك تقصیر من مجموعة سیرا بإرسال اإلعالنات من16

خالل البرید اإللكتروني إلى المساھمین؟

یتم عن طریق مركز إیداع األوراق المالیة إرسال الرسائل

النصیة و رسائل البرید اإللكتروني للسادة المساھمین ، وأما فیما

یتعلق بموعد الجمعیة وبنودھا ، فیتم اإلعالن عنھا عبر موقع

السوق السعودیة (تداول ).

"تداوالتي"اإلیداعمركزطریقعنالتصویتإغالقبعدالتصویتنتیجةاستالمتمالمساھمین،أسئلةعلىالردمناالنتھاءوبعد

وإعالن نتیجة التصویت على بنود الجمعیة حیث كانت على النحو التالي:

ممتنعونغیر موافقونموافقونالبند
سیرامجموعةعنللتأجیرلوميشركةاندماجفكعلىالتصویت.1

)16,500,000(ألفوخمسمائةملیونعشرستةوطرحالقابضة،

لالكتتابللتأجیرلوميشركةمالرأسمن%30تمثلعادي،سھم

العام في السوق الرئیسیة.

71,845,224
30,089,87

9
2,589,244

68.73%28.79%2.48%

.وبذلك تكون نتیجة التصویت ھي الموافقة بأغلبیة األصوات على البند المدرج في جدول أعمال الجمعیة

ومشاركتھمالمساھمینمنالحضورالسادةالجمعیةرئیسشكرحیثالیوم،بنفسمساًء)8:10(الساعةتمامفياالجتماعوأغلقھذا
االجتماع.

وهللا الموفـــــــــــــــق،،،

رئیس الجمعیةسكرتیر الجمعیة

المھندس/ محمد بن صالح الخلیلاألستاذ/ الولید بن عبدالعزیز الناصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2من2صفحة

Civ 




