دعوة لحضور اجتماع الجمع ة العموم ة
ل كة المس ثمر الوط

ش.م.خ )"ال كة"(

ّ
المقرر عقده
مجلس إدارة كة المس ثمر الوط أن دعو السادة المساهم لحضور اجتماع الجمع ة العموم ة
 2019ع الساعة الخامسة مساء فندق المفرق أبوظ للنظر القرارات الخاصة التال ة.

يوم الخم س الموافق  21نوفم

جدول اﻷعمال
.1

تعد ل المادة ) (18من النظام اﻷسا

لل كة خفض عدد أعضاء مجلس اﻻدارة من سعة ) (9ا خمسة ) (5أعضاء لتقرأ المادة اﻵ :

"يتو إدارة ال كة مجلس إدارة ش ل من خمسة ) (5أعضاء ت تخبهم الجمع ة العموم ة التص ت ال ي ال ا
تكون أغلب ة أعضاء المجلس من مواط الدولة".
.2

إبراء ذمة مجلس اﻹدارة.

.3

مناقشة استقالة أعضاء مجلس اﻹدارة الحالي

.4

انتخاب مجلس إدارة جد د.

 .و جب

جميع اﻷحوال أن

و الموافقة عليها.

فتح اب ال شح لعض ة مجلس إدارة ال كة
.1

-

كون اب ال شح لعض ة مجلس إدارة ال كة مفتوحا خﻼل الف ة من يوم الخم س الموافق  31أ ت ر  2019ا يوم الخم س الموافق  14نوفم
 2019وذلك وفقا لمتطل ات ضوا ط الحو مة ومعاي اﻻنض اط المؤس  .ل ل شخص مساهم تتوفر ف ه وط ال شح لعض ة مجلس اﻹدارة
ال ائن الطابق  24س اي تاور ،ج رة ال م ،أبوظ  .ع
و د أن يرشح نفسه لعض ة المجلس أن يتقدم طلب ﻹدارة ال كة مقرها الرئ
أن يرفق طل ه الب انات التال ة:
الس ة الذات ة موضحا بها الخ ات العمل ة والمؤهل العل

مع تحد د صفة العض ة ال ي شح لها.

ات والمؤسسات ال يزاول بها العمل أو شغل عض ة مجالس إدارتها وكذلك أي عمل قوم ه صورة م ا ة أو غ م ا ة ش ل

-

ب ان أسماء ال
منافسة لل كة.

-

اقرار ال امه أح ام قانون ال

-

إقرار عدم مخالفة المادة ) (149من قانون ال

-

ب ان ال

ساهم أو شارك

.2

ش ط من يرشح نفسه لعض ة مجلس اﻻدارة أن تنطبق عل ه ال وط الواردة
التجار ة وقوان ضوا ط الحو مة ومعاي اﻻنض اط المؤس والنظام اﻷسا لل كة.

.3

س تم موافاة وزارة اﻻقتصاد وهيئة اﻷوراق المال ة والسلع وسوق أبوظ لﻸوراق المال ة قائمة أسماء المرشح

ات التجارة ال

ات التجار ة والقرارات المنفذة له والنظام اﻷسا

لل كة وأنه سوف ي ذل عنا ة الشخص الح ص

آداء عمله.

ات التجارة.
مل يتها وعدد اﻷسهم أوالحصص فيها.
القانون اﻻتحادي رقم ) (2لسنة 2015

شأن ال

ات

عد غلق اب ال شح .

مﻼحظات:
.1

ل ل مساهم مسجل سجل أسهم ال كة لدى سوق أبوظ الما بتار ــخ  20نوفم  2019حق حضور الجمع ة العموم ة لل كة وله أن ي ب
عنه من ختاره من غ السادة أعضاء مجلس إدارة ال كة لحضور اﻻجتماع أعﻼه موجب توك ل خاص ثا ت كتا ة ع أصل نموذج التوك ل المرقم
الدعوة المرسلة ال د المسجل ل ل مساهم ال كة و جب أن ﻻ كون الوك ل حائزا بهذه الصفة ع أ من )(%5
الصادر عن ال كة والمب
من رأس مال ال كة ف ما عدا الممثل للمؤسسات وال ات المساهمة ال كة )و مثل ناقص اﻷهل ة وفاقديها النائبون عنهم قانونا( و مكن أن
ق ل يوم ع اﻷقل من التار ــخ المحدد لﻼجتماع وذلك
يتم إ داع التوك ل لدى سوق أبوظ لﻸوراق المال ة أو سل مها ا مقر ال كة الرئ
لتدو نها السجﻼت الخاصة و كون له الحق التص ت الجمع ة العموم ة.

.2

س كون اجتماع الجمع ة العموم ة صح حا اذا ح ه عدد من المساهم مثلون ع اﻷقل ) (%50من مجم ع رأس مال ال كة ،واذا لم كتمل
النصاب القانو لهذا اﻻجتماع فسوف ينعقد اﻻجتماع الثا ع الساعة الخامسة مساء من يوم الخم س الموافق  28نوفم  2019 ،ذات
الم ان من ح .

.3

تعت التوك ﻼت الصادرة لحضور اﻻجتماع اﻷول صح حة ونافذة ﻷي اجتماعات ﻻحقة ما لم يتم إلغاؤها احة من ق ل المساهم ب شعار يوجه ا
أم سجل مساه ال كة السادة سوق أبوظ لﻸوراق المال ة وذلك ق ل يوم ع اﻷقل من موعد اﻻجتماع الﻼحق ،لﻼستعﻼم ،هاتف رقم:
.02-6192319

.4

نها ة اليوم السابق لتار ــخ

كون صاحب الحق حضور اجتماع الجمع ة العموم ة والتص ت هو المساهم المسجل
اﻻجتماع ،ع أن يتم الحضور ق ل ساعة ع اﻷقل من الوقت المحدد لﻼجتماع.

سجل مساه

ال كة

