
دعوة اجتماع اجلمعية العمومية مل�شاهمي ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع. )تربيد(

اأو ال�ضركة( دعوة ال�ضادة امل�ضاهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية املزمع عقده يف متام  اإدارة ال�ضركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع. )تربيد  ي�ضر جمل�ش 

ال�ضاعة 5 م�ضاًء من يوم الإثنني 11 �ضبتمرب 2017، يف فندق ال�ضاطىء روتانا اأبوظبي، وذلك للنظر وامل�ضادقة على جدول الأعمال التايل:

اأن  حيث  املايل،  دبي  ل�ضوق  الإلكرتوين  املوقع  وعلى  الإلكرتوين  ال�ضركة  موقع  على  املن�ضور  النحو  على  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  النظام  تعديل  اخلا�ش:. 1  القرار 

التعديالت خا�ضعة ملوافقة ال�ضلطات املخت�ضة.

انتخاب اأربعة  اأع�ضاء مللء املراكز ال�ضاغرة يف جمل�ش اإدارة ال�ضركة للفرتة املتبقية من مدة املجل�ش احلايل. . 2

مالحظات:

الوكيل لعدد من  األ يكون  الإدارة مبقت�ضى توكيل خطي خا�ش ويجب  اأع�ضاء جمل�ش  ُينيب عنه من يختاره من غري  اأن  •يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية  	
امل�ضاهمني حائًزا بهذه ال�ضفة على اأكرث من )5%( من راأ�ش مال ال�ضركة، وميثل ناق�ضي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوًنا. ويجوز لل�ضخ�ش العتباري 

لل�ضخ�ش  لل�ضركة، ويكون  العمومية  اأو من يقوم مقامه ليمثله يف اجلمعية  اإدارته  اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  ُيفو�ش  اأن 

الأول  اأبوظبي  بنك  يف  ال�ضركات  �ضجالت  واأمني  املالية  الأوراق  خدمات  دائرة  اإىل  التوكيل  تقدمي  يتم  التفوي�ش.  قرار  مبوجب  املقررة  ال�ضالحيات   املفو�ش 

�ش.ب. “6865”، اأبوظبي قبل يومني على الأقل من التاريخ املحدد لالجتماع وذلك حلفظه يف ال�ضجالت اخلا�ضة. لن تقبل �ضوى التوكيالت الأ�ضلية.

%( من راأ�ش مال ال�ضركة. يكون مالك ال�ضهم  • ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �ضحيًحا اإل اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )50	

امل�ضجل يوم الأحد 10 �ضبتمرب 2017 هو �ضاحب احلق يف الت�ضويت يف اجتماع اجلمعية العمومية الأول. ويف حال عدم اكتمال الن�ضاب القانوين لجتماع اجلمعية 

العمومية الأول، �ضيتم عقد الجتماع الثاين لتلك اجلمعية يف نف�ش املكان والزمان يوم الإثنني 18 �ضبتمرب 2017 ويعترب الجتماع الثاين �ضحيًحا اأًيا كان عدد 

احلا�ضرين. ويكون ملالك ال�ضهم امل�ضجل يف �ضجل اأ�ضهم ال�ضركة يوم الأحد 17 �ضبتمرب 2017 احلق يف ح�ضور الجتماع الثاين.

•يف حال عدم اكتمال الن�ضاب القانوين يف الجتماع الأول، تعترب التوكيالت ال�ضادرة حل�ضور الجتماع الأول �ضارية املفعول ونافذة لالجتماع الثاين ما مل يتم  	
اإلغائها �ضراحًة من قبل امل�ضاهم املعني باإ�ضعار يوجه اإىل دائرة خدمات الأوراق املالية واأمني �ضجالت ال�ضركات يف بنك اأبوظبي الأول، وذلك قبل يومني على 

الأقل من موعد الجتماع الالحق.

•القرار اخلا�ش هو القرار ال�ضادر باأغلبية اأ�ضوات امل�ضاهمني الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�ضهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�ضركة. 	
الإلكرتوين ال�ضركة  موقع  على  كذلك  توفريها  و�ضيتم  الجتماع،  انعقاد  مكان  يف  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  النظام  على  املقرتحة  التعديالت  عن  ن�ضخ  توفري  • �ضيتم  	

 www.tabreed.ae  وعلى موقع �ضوق دبي املايل.           

جمل�ش الإدارة              

توكيــل خــا�ش

ال�ضّيد/ رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�ضركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع. )تربيد(       املحرتم

حتّيـة طّيبـة وبعـد،          

اأنا / نحن، 

عنّي/ُنعنّي مبوجب هذا التوكيل      
ُ
امل�ضاهم / امل�ضاهمني يف ال�ضركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع. )تربيد(، اأ

ال�ضّيد/ 

وكياًل عّني/عّنا واأفّو�ضه/ونفّو�ضه باأن ي�ضّوت با�ضمي/با�ضمنا وبالنيابة عّني/عّنا يف اجتماع اجلمعّية العمومّية املقرر انعقاده يوم الإثنني 11 �ضبتمرب 2017 واأي تاأجيل له.

رقم امل�ضاهم:

التوقيع: حتريًرا يف:      /      /2017 م.                   


