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يغير العادصيغة القرار   

: املوافقة على تعديل الشروط الواردة في نشرة االصدار املتعلقة بالصكوك واملؤرخة في 1341/43/82ه بتاريخ 82 
ً
أوال

 أبريل 8412، كما يلي:

الشراء تاريخ )ويشار إليه فيما يلي بعبارة  م )بنفس أحكام تاريخ الشراء األول(2222إضافة تاريخ شراء إضافي في مايو  .أ

 ؛(األول 

باملائة لكل عام فيما  53,1فيما يتعلق بكل تاريخ توزيع دوري يقع بعد تاريخ الشراء األول، تطبيق هامش جديد قدره  .ب

يتعلق بحساب مبلغ التوزيع الدوري ذي الصلة؛

م؛2222م وتمديد تاريخ الشراء الثالث إلى مايو 2222تمديد تاريخ الشراء الثاني إلى مايو  .ت

لق بأي توجيه قائم أو توجيه محدد مقدم من قبل حامل الصكوك بخصوص شراء الصكوك في تاريخ الشراء فيما يتع .ث

األول، يكون لحامل الصكوك إلغاء أي توجيه قائم أو توجيه محدد ذي صلة وتقديم توجيه قائم بديل عن طريق تقديم 

( إلى وكيل حملة الصكوك إلغاء وتوجيه قائم بديل إشعار إشعار إلغاء وتوجيه قائم بديل )ويشار إليهم فيما يلي بعبارة 

 (؛ و 2250أبريل  22ه )املوافق 20/52,1/,2في أو قبل 

من هذا القرار غير  2إضافة تعديالت معينة تابعة ملا سبق، والواردة في إعالن الوكالة التكميلي)كما تم تعريفه في الفقرة  .ج

 .(العادي

: املوافقة على التعديالت التابعة ملا سبق والتي ستجرى على تعهد الشراء والواردة في تعهد الشراء التكميلي )كما تم 
ً
ثانيا

 ( من هذا القرار غير العادي(. 3تعريفه في الفقرة رقم )

: املوافقة على إجازة كل إلغاء أو تعديل أو تسوية أو ترتيب فيما يتعلق بحقوق حملة ال
ً
صكوك املتصلة بالصكوك ثالثا

بالتعديالت املشار إليها في الفقرة رقم )أ( والفقرة رقم )ب( أعاله أو مما يحدث أو  وذلك فيما يتعلق في مواجهة الشركة

 ينفذ نتيجة لها.

: املوافقة على تفويض وتوجيه وطلب وتكليف الشركة ووكيل حملة الصكوك  وشركة الكهرباء للصكوك )بصفتها 
ً
رابعا

 حفظ( بما يلي:أمين 

( أعاله، ولغرض تنفيذ وتطبيق تلك التعديالت 2( و الفقرة رقم )5املوافقة على التعديالت املشار إليها في الفقرة رقم ) .أ

عند إصدار هذا القرار غير العادي أو بعد إصداره بمدة قصيرة، إبرام إعالن الوكالة التكميلي )ويشار إليه فيما يلي بعبارة 

 تعهد الشراء التكميلي( وتعهد الشراء التكميلي )ويشار إليه فيما يلي بعبارة تكميليإعالن الوكالة ال
ً
(، كالهما وفقا

من هذا املحضر( واملوقع من قبل  ,و امللحق رقم  2للنموذج املقّدم لهذه الجمعية )املرفق صور منها في امللحق رقم 

 رئيس الجمعية لغرض اإلثبات؛ و

املستندات والوثائق األخرى وعلى القيام بجميع األفعال و اإلجراءات التي تعد ضرورية أو  املوافقة والتوقيع على جميع .ب

 وذلك إلنفاذ وإدخال القرار غير 
ً
 أو مرغوبا

ً
مطلوبة في رأي وكيل حملة الصكوك وفق تقديره املطلقة وحسبما يراه مالئما

 ( أعاله.2( والفقرة رقم )5رقم )العادي حيز التنفيذ، ولتنفيذ التعديالت املشار إليها في الفقرة 
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: املوافقة على إخالء وإبراء وكيل حملة الصكوك من أي مسؤولية ناشئة أو قد تنشأ بموجب إعالن الوكالة 
ً
خامسا

م واملبرم بين كٍل من الشركة ووكيل حملة الصكوك أو بموجب الصكوك واملتعلقة بأي فعل أو 8414مايو  14املؤرخ في 

 يتصل بهذا القرار غير العادي أو بتطبيقه. امتناع عن فعل فيما

 بتقديم إشعار إلغاء وتوجيه قائم بديل صحيح من قبل حملة الصكوك 
ً
على أن يكون تنفيذ القرار غير العادي مشروطا

 ريال سعودي من الصكوك كقيمة إجمالية. 222،222،222،,بحيث ينطبق تاريخ الشراء الجديد على ما ال يقل عن 

 

 


