تعلن شركة لجام للرياضةعن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلادار للادور القاادمة
تعلن شركة لجام للرياضة لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلادار للادور القاادمة ومادتها ثالث سنوات ميالادية تبادأ من
تاريخ صادور قرار الجمعية العامة القاادمة للشركة بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلادار الجاداد .وعلى السااد الراغبين في الترشح
لعضوية مجلس إادار الشركة للادور الجادياد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية نظاما ً وفقا ً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها
النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات ،والئحة حوكمة الشركات الصاادر عن هيئة السوق المالية ،وما اشتملت عليه سياسة ومعايير
وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلادار في الشركة (مرفق) التقادم بطلباتهم ابتادا ًء من يوم األربعاء 2018-10-10م وحتى يوم السبت
2018-11-10م ،علما ً بأنه سيتم الحقا ً اإلعالن عن موعاد اجتماع الجمعية الذي سيتضمن بناد انتخاب أعضاء مجلس اإلادار للادور الجادياد ،
وذلك بعاد اإلنتهاء من الموافقات واإلجراءات النظامية الالزمة من الجهات اإلشرافية.
وليكون طلب الترشح مستوفيا ً  ،نرجو االلتزام بما يلي:
 .1طلب كتابي موقع بالرغبة في الترشح يشمل تعريف بالمرشح وسيرته الذاتية ومؤهالته وخبرته في مجال أعمال الشركة (إن وجادت).
 .2تقاديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إادارتها و/أو ملكيتها و/أو عضوية مجلس إادارتها وتمارس نشاط مماثل
لنشاط الشركة.
 .3تقاديم بيان بالعقواد والصفقات القائمة مع الشركة أو أي مصالح فيها له بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .4تقاديم نسخة واضحة من الهوية الوطنية وسجل األسر  ،وأرقام التواصل (الثابت والمتنقل) وعنوان السكن ،والبرياد اإللكتروني.
 .5تعبئة نموذج اإلفصاح رقم ( )3وإرفاقه مع طلب الترشيح ،ويمكن الحصول على النموذج من موقع هيئة السوق المالية على الرابط
https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx
 .6أال يشغل المرشح عضوية مجالس إادارات أكثر من خمس شركات مساهمة مادرجة في السوق المالية السعوادية بما فيها شركة لجام
للرياضة في آن واحاد.
 .7أن يستوفي المعايير الالزمة للترشح حسب سياسة الترشيح لعضوية مجلس اإلادار في الشركة (مرفق).
 .8في حالة الترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل ،يجب أال ّ تنطبق عليه أي من الحاالت التي تنافي االستقاللية طبقا ألنظمة هيئة السوق
المالية والئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
 .9إذا كان المرشح قاد سبق له شغل عضوية مجلس إادار شركة لجام للرياضة فيجب عليه أن يرفق بيانا من الشركة عن آخر ادور تولى
فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
 .1عاداد اجتماعات مجلس اإلادار التي تمت خالل كل سنة من سنوات الادور وعاداد االجتماعات التي حضرها العضو
أصالة ،ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.
 . 2اللجان الادائمة التي شارك فيها العضو ،عاداد االجتماعات التي عقادتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من
سنوات الادور  ،وعاداد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.
 .3ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الادور .
سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس االادار وفقا لتلك الضوابط المحاداد  ،علما أنه سيستخادم اسلوب
التصويت التراكمي النتخاب أعضاء مجلس االادار  ،على أن تقادم الطلبات بالبرياد السريع على العنوان التالي :شركة لجام للرياضة  -لجنة
الترشيحات والمكافآت -ص .ب  295245الرياض  ، 11351فاكس  011 2759714 :هاتف 011 2101015 :أو تسلم مناولة بالياد لمقر
الشركة الذي يقع بمادينة الرياض شارع الثمامة – حى الغادير ،أو ترسل بالبرياد اإللكتروني إلى لجنة الترشيحات والمكافآت البرياد اإللكتروني:

info@leejam.com.sa
وهللا ولي التوفيق،،
مجلس اإلادار

