
 
 
 دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. )تبريد(

سنوي الذي سيعقد في تمام الساعة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. )تبريد أو الشركة( دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ال

 والمصادقة على جدول األعمال التالي:في ، وذلك للنظر روتانا أبوظبي الشاطئفي فندق ، 2018مارس  7الموافق  األربعاءاًء من يوم الخامسة مس

 والمصادقة عليه. 2017ديسمبر  31 فياإلستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية  .1

 والمصادقة عليه. 2017ديسمبر  31 فير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية اإلستماع إلى تقري .2

 والمصادقة عليهما. 2017ديسمبر  31النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في  .3

والمصادقة  2017ديسمبر  31 في الشركة عن السنة المالية المنتهية من رأسمال %8للسهم الواحد أو  سفل 8اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة النظر في مقترح مجلس  .4

 عليه. 

 .2017ديسمبر  31 فيإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية  .5

 .2017ديسمبر  31 فيإبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية  .6

 .2017ديسمبر  31 فيعن السنة المالية المنتهية الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  .7

 وتحديد أتعابهم. 2018ديسمبر  31 فيتعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية  .8

 مالحظات:

 اويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزً  خطي،ر أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غياجتماع يجوز لمن له حق حضور  .1

. للشخص ، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القّصرافاقديها النائبون عنهم قانونً  وأناقصي األهلية األشخاص ( من رأس مال الشركة، ويمثل %5بهذه الصفة على أكثر من )

الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص اجتماع فوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في االعتباري أن ي

، الطابق منطقة القرم –ليفة لألعمال مجمع خ –بناية بنك أبوظبي األول  –اإلصدار يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض. 

 وذلك لحفظها في السجالت الخاصة.  ،قبل يومين على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع أبوظبي،-6316ص.ب :  الرابع،

مارس  7 األربعاءيوم الذي سيعقد في ول في حال اكتمال النصاب في االجتماع األ 2018مارس  18 األحديوم في يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل  .2

 . 2018مارس  14األربعاء يوم في حال انعقاد االجتماع في  2018مارس  25ويكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم االحد ، 2018

( من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم %50ون بالوكالة ما ال يقل عن )إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثل االجمعية العمومية السنوية صحيحً جتماع اال يكون  .3

ول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني الجتماع الجمعية هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية األ 2018مارس  6 الثالثاءالمسجل في يوم 

ا أيا كان عدد ويعتبر االجتماع الثاني صحيحً ، 2018مارس  14 األربعاءوذلك في يوم  ،الجمعية في نفس المكان والزمانول، سيتم عقد االجتماع الثاني لتلك العمومية األ

 الحق في حضور االجتماع الثاني. 2018مارس  13يوم الثالثاء في الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة 

ةً ي في االجتماع األول، تعتبر التوكيالت الصادرة لحضور االجتماع األول سارية المفعول ونافذة لالجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحفي حال عدم اكتمال النصاب القانون .4

 وذلك قبل يومين على األقل من موعد االجتماع الالحق. ،األولبنك أبوظبي في اإلصدار دائرة خدمات من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى 

 . سوق دبي المالي بواسطةتوزع س التياستالم االرباح  لضمانعلى السادة المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي  .5

كذلك على موقع الشركة  تم توفيرهافي مكان انعقاد االجتماع، وسي 2017ديسمبر 31للسنة المنتهية في  الشركاتسيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة  .6

 . http://www.tabreed.aeي اإللكترون
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 اصــتوكيــل خ
 المحترم       شركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. )تبريد(السيّد/ رئيس مجلس إدارة ال

           تحيّـة طيّبـة وبعـد،
 أنا / نحن : 

      ، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل: شركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. )تبريد(المساهم / المساهمين في ال
 السيّد/ 

وأي  2018 مارس 7 الموافق األربعاءتماع الجمعّية العموميّة السنوي المقرر إنعقاده يوم في اج /عنّاعنّي نيابةً و/باسمنا بأن يصّوت باسمي /ونفّوضهوأفّوضه /عنّاوكيالً عنّي
 تأجيل له.

 رقم المساهم:
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