الصناعات الكيميائية للفليور
-------------------------إستــدعــاء
للجلسة العا ّمة العاديّــة
---الصناعات الكيميائية للفليور
شركة خفية اإلسم رأس مالها  21.000.000 :دينار
مكرر ،نهج امين العبّاسي  1002تونس البلفدار
المقراإلجتماعي ّ 04 :
سجل التجاري 1996 :
ب  -تونس –15 737ال ّ

ضمان اإلجتماعي 50.783 :
صندوق الوطني لل ّ
منخرط بال ّ
المعرف الجبائي 6094 A. A. M.000 :
ّ

----------أفريل 18 2019إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس
للجمعية العامة العادية وذلك للتداول في جدول األعمال ( الهيلتون سابقا )على الساعة العاشـرة صبـاحا بنـزل الشراتـون
اآلتي :

 تالوة تقـرير مجلس اإلدارة للجلسة العـامة العادية للسنة الماليّة 2018 تـالوة تقـرير مـراقب الحسـابات للسنـة المـالية 2018 المصـادقــة علـى الموازنـة وقـائــمــة النّتـائج المختـومـة بتـاريخ 2018.12.31-

تبـويب الحاصــل السنــوي للسنــة الماليــة 2018

-

إبــراء ذمـة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2018

 تحديد منحة الحضور لسنة .2019-

تجـديد عضويّة مجلس اإلدارة للسنوات الماليّـة ()2021-2020 -2019

يجوز ألصحاب األسهم حضور الجلسة شخصيا أوبطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه
أو إرساله للمقر االجتماعي قبل تاريخ االجتماع بخمسة أيام.
مكرر ،نهج امين العبّاسي
بإمكـان المساهمـين سحب التوكـيل مــن المـقر االجتماعي للشركة ب ّ 04

 1002تونس البلفدير )إدارة المراقبة(.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلـب المساهمـين بالمـقر االجتماعي )إدارة المراقبة ( طيلة
المدة القانونية .

مشــروع قــرارات الجلسة العا ّمة العاديّة
المنعقدة في يوم الخميس الموافق لــ  18أفريل 2019
------------------- -----

القــرار األول :
إن الجلسة العـامة العاديــة ،بعد ّ
اطالعها على تقرير مجلس اإلدارة وتقـرير مراقبي الحسابات وعلى
القوائم الماليّة المختــومة في  31ديسمبــر  2018حسب النــظام المرجعي لقانون المحاسبة ،تصـادق على
المبوبة في هذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لهـا.
كل مـا ورد بهـا ،كمـا تصـادق على كـل العمليات
ّ
القــرار الثـاني :
الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلّق بالعمليّات المنصوص عليها بالفصل 200
بعد استماعها إلى التّقرير
ّ
والفصل  475في مجلّة ال ّ
شركات التّجاريّة ،تصادق على ك ّل ما جاء بالتّقرير المذكور أعاله.
القــرار الثلث :
تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية  2018على النحو التالي :
 38 576 899دت

 نتــائج 2018 -رصيـد منقـول : 2017

 11 456 654دت

المجموع :

---------------- 50 033 553دت

-

االحتياطيات القانونية :

األرباح القابلة للتّوزيع :

دت
0
----------------- 50 033 553دت

ّ
الموزعة :
 األرباحي لك ّل سهم
 المبلغ بالدّينارالتّونس ّّ
الموزعة
 مجموع األرباح-

رصيـد منقـول : 2018

 8دت.

 16 800 000دت
 33 233 553دت

ّ
علما و ّ
الموزعة خاضعة لألداءات بحسب القانون الجاري به العمل.
أن ك ّل األرباح
الرابــع :
القــرار
ّ
تبـرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراء تا ّما وبدون تحفظ إلدارتهم أعمال الشركة
خالل السنة المالية  2018المختومة بتاريخ .2018.12.31
القــرار الخامـس:

بعـد إعالمها باقتــراح مجلس اإلدارة ،تــوافق الجلسة العـامة العـاديـة على  .--------------------كتاريخ
بــدء تــوزيع أرباح  2018وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية للمقاصة TUNISIE
 CLEARINGوشبــابيك شركتنــا.
سـادس:
القــرار ال ّ
تحــدد الجلسة العا ّمة العاديـة المبلـغ اإلجمالي لمنحة الحضور  2019بـ ..220...ألف د.ت كما
تحــدد مبلـغ  4000د.ت كمنحة لك ّل عضو من لجنة المراقبة الدّائمة لل ّ
شركة.
سابع:
القــرار ال ّ
تقرر الجلسة العا ّمة العاديّة تكوين مجلس اإلدارة لمدّة ثالث سنوات ماليّة ( )2021- 2020 -2019على
ّ
النّحو التّالي :
-

 -الشركة العربيـة للتعدين :

 :ثالثـة مقاعـد

-

القــرار الثّامن :
إن الجلسة العـامة العـادية تمنـح كـل الصالحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل اإلجراءات المتعلقـة
بالتسجيل واإلعالم وبكل ما بنص عليـه القـانون.

