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Samba Financial Group announces to
Invite its Shareholders to Attend the
Extraordinary General Assembly
Meeting (First Meeting) remotely
through contemporary technology
The Board of Directors of Samba Financial
Group is pleased to invite its shareholders to
attend the Extraordinary General Meeting
(First Meeting) scheduled for 7:30 PM on
Monday, 17/07/1442H (corresponding
01/03/2021G)
remotely
through
contemporary
technology
using
Tadawulaty. This is within the support or
preventive and precautionary efforts and
measures by the competent health
authorities to address the emerging corona
virus (COVID-19), and as an extension of
the continuous efforts made by all
government agencies in the Kingdom of
Saudi Arabia to take the necessary
preventive measures to prevent the spread.

إعﻼن مجموعة سامبا المالية عن دعوة مساهميها إلى
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )اﻻجتماع
اﻷول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة
يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة مساهميها
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )اﻻجتماع
اﻷول( والمقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة والنصف
هـ )الموافق1442/07/17 مسا ًء من يوم اﻷثنين
م( عن طريق وسائل التقنية الحديثة2021/03/01
باستخدام منصة تداوﻻتي وذلك ضمن دعم الجهود
واﻹجراءات الوقائية واﻻحترازية من قبل الجهات الصحية
المختصة وذات العﻼقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد
( وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلهاCOVID-19)
كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في
.اتخاذ التدابير الوقائية الﻼزمة لمنع انتشاره

Through contemporary technology using
Tadawulaty, from Samba Financial Group’s
office in Riyadh – Samba Tower - King
Abdullah
Financial
District
(using
Tadawulaty system only).

عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة
الرياض – برج سامبا – مركز الملك عبدﷲ المالي )وذلك
(من خﻼل استخدام منظومة تداوﻻتي فقط

http://www.tadawulaty.com.sa/
17/07/1442H
01/03/2021G).

(corresponding

http://www.tadawulaty.com.sa/
to

م2021/03/01 هـ الموافق1442/07/17

19:30

19:30

For shareholders registered in Samba
Financial Group’s shareholders register at
the Depository Center (Edaa) as of the end
of trading on the meeting day, and as per the
rules and regulations.

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا
المالية لدى مركز اﻹيداع )إيداع( بنهاية جلسة التداول التي
.تسبق اجتماع الجمعية وبحسب اﻷنظمة واللوائح

According to Article (28) of Samba
Financial Group’s bylaws, the meeting shall
be valid if attended by shareholders
representing at least 50% of Samba
Financial Group’s capital. In case of noncompletion of the quorum at the meeting, a
second meeting will be held within one hour
of the scheduled time for the first meeting,
and the second meeting will be valid if
attended by shareholders representing at
least 25% of Samba Financial Group’s
capital.

( من النظام اﻷساس لمجموعة سامبا28) وفقا للمادة
 يكون اﻻجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون،المالية
 على اﻷقل من رأس مال مجموعة سامبا%50 يمثلون
 وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع،المالية
،ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لﻼجتماع اﻷول
ويكون اﻻجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضره مساهمون
 على اﻷقل من رأس مال مجموعة سامبا%25 يمثلون
.المالية
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العنوان

مقدمة

مدينة و مكان انعقاد
اﻻجتماع
رابط بمقر
اﻻجتماع
تاريخ انعقاد
اﻻجتماع
وقت انعقاد
اﻻجتماع

حق الحضور

النصاب الﻼزم
ﻻنعقاد اﻻجتماع

Meeting
Agenda

E-Vote

Eligibility for
Attendance
Registration
and Voting

Vote on National Commercial Bank’s offer
to merge Samba Financial Group into the
National Commercial Bank to be effected
pursuant to Articles (191) to (193) of the
Companies Law, through the issuance of
(0,739) new National Commercial Bank
shares for every share in Samba Financial
Group and the dissolution of Samba
Financial Group accordingly in accordance
with the relevant regulatory requirements
and the terms and conditions of the legally
binding merger agreement entered into
between Samba Financial Group with the
National Commercial Bank on 24/02/1442H
(corresponding to 11/10/2020G), including
to vote on the following matters relating to
the merger:
a. Vote on the terms of the merger
agreement entered into between
Samba Financial Group and the
National Commercial Bank on
24/02/1442H (corresponding to
11/10/2020G); and
b. Vote on the authorization of the
board of directors of Samba
Financial Group to adopt any
resolution or take any action as
may be necessary to implement any
of the above resolutions.

التصويت على العرض المقدم من البنك اﻷهلي التجاري
لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك اﻷهلي
( من نظام193) ( إلى191) التجاري وفقا ﻷحكام المواد
( سهم في البنك0,739)  من خﻼل إصدار،الشركات
اﻷهلي التجاري مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية
 وذلك وفقا،وانقضاء مجموعة سامبا المالية نتيجة لذلك
للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية
اندماج مجموعة سامبا المالية الملزمة مع البنك اﻷهلي
)الموافق
هـ1442/02/24
بتاريخ
التجاري
 بما في ذلك التصويت على اﻷمور،(م2020/10/11
:التالية المتعلقة بصفقة اﻻندماج
 التصويت على أحكام اتفاقية اﻻندماج المبرمة.أ
بين مجموعة سامبا المالية والبنك اﻷهلي
هـ )الموافق1442/02/24 التجاري بتاريخ
.(م2020/10/11
 التصويت على تفويض مجلس إدارة مجموعة.ب
 أو أي شخص مفوض من قبل،سامبا المالية
 بإصدار أي قرارات أو اتخاذ،مجلس اﻹدارة
أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من
.القرارات المذكورة أعﻼه

The shareholders who are registered on the
website of (Tadawulaty) electronic trading
services can remotely vote on the items of
the meeting through (electronic voting)
service. The remote voting will start at 10
am on Thursday 13/7/1442H (corresponding
to 25/2/2021G) and shall continue until 8 pm
of the day on which the Extraordinary
General Assembly will be held. Please note
that registration in Tadawulaty service and
voting is provided free of charge for all
shareholders through the following link:
(www.tadawulaty.com.sa).

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات
تداوﻻتي اﻹلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية
وذلك من خﻼل خدمة )التصويت اﻹلكتروني( اعتبارا ً من
ً  صباحا10 الساعة
من يوم الخميس بتاريخ
م( وحتى الثامنة2021/02/25 هـ )الموافق1442/7/13
 وذلك من خﻼل الموقع،مسا ًء من يوم انعقاد الجمعية
بتداوﻻتي
الخاص
اﻹلكتروني
 علما ً بأن،https://login.tadawulaty.com.sa
ً التسجيل والتصويت في خدمات تداوﻻتي متاح مجانا
.لجميع المساهمين

The right to attend the meeting ends upon
the start time of the meeting, and the right to
vote ends once the counting committee
concludes counting the votes.

أحقية تسجيل الحضور لﻼجتماع تنتهي وقت انعقاد اجتماع
 كما أن أحقية التصويت على بنود اﻻجتماع.الجمعية
للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز
.اﻷصوات

Furthermore, according to Article 191(4) of
the Companies Law, a shareholder that
holds shares in both Samba Financial Group
and the National Commercial Bank is only
entitled to vote on resolutions relating to the
merger in the EGM of one of the companies.
If a shareholder votes on the resolutions

(191) ( من المادة4) كما نود التنويه بأنه بنا ًء على الفقرة
 ﻻ يحق للمساهم الذي يملك أسهما ً في،من نظام الشركات
كل من مجموعة سامبا المالية والبنك اﻷهلي التجاري
التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة اﻻندماج إﻻ في
 وفي حال قام.الجمعية العامة غير العادية ﻹحدى البنكين
أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة
بصفقة اﻻندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة
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جدول أعمال
اﻻجتماع

التصويت
اﻻلكتروني

أحقية تسجيل
الحضور
والتصويت

Method of
Communicatio
n

Additional
Information

related to the merger in the EGM of both
Samba Financial Group and the National
Commercial Bank, then his vote will only be
counted in one of the EGMs.

سامبا المالية والبنك اﻷهلي التجاري فسيتم احتساب صوته
.في جمعية واحدة فقط

For enquires please contact the Board
Secretariat at 0118111111 extension number
11999.

ولﻼستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس اﻹدارة
11999  تحويلة0118111111 على الرقم

It should be noted that the above meeting
agenda constitute part of the merger
transaction
conditions.
For
further
information about the merger transaction
and its terms and conditions as well as other
matters related to it including the relevant
risks and stages and procedures for
completion of the transaction, please refer to
the Offer Document issued and presented by
the National Commercial Bank to Samba
Financial Group’s shareholders (“Offer
Document”), and board of directors’
circular of Samba Financial Group (“Board
Circular”), the publication of which will be
announced later. The Board of Directors of
Samba Financial Group emphasizes the
importance for all shareholders to read the
Offer Document and Board Circular in full
and to consider it carefully prior to making a
decision on the meeting agenda set out
above.

تجدر اﻹشارة إلى أن البند الوارد في جدول أعمال
 ولمزيد من،اﻻجتماع أعﻼه يعد من شروط صفقة اﻻندماج
التفاصيل عن صفقة اﻻندماج وأحكامها وشروطها وجميع
،المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة
 فعلى المساهمين،وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها
الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن البنك اﻷهلي
التجاري والموجه لمساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن
 وتعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية،صفقة اﻻندماج
 واللذان سيتم اﻹعﻼن عن نشرهما في وقت،لمساهميها
 ويؤكد مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية على.ﻻحق
أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس
اﻹدارة بشكل مفصل قبل التصويت على بنود اﻻجتماع
.الوارده أعﻼه
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طريقة التواصل

معلومات إضافية

