 /شركة اعمار مولز
تحيـة طيبة وبعـد،

المرجع/062/0202 :خ/إ ع
التاريخ0202/20/20 :

الموضوع :شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي لشركة إعمار مولز (شركة مساهمة عامة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد االطالع  ،على القانون االتحادي رقم  2لسـنة  2102بشـأن الشركــات التجـاريــة ،وعلى تعديل النظام األساسي لشركة إعمار
مولز (شررركة مسرراهمة عامة) والقي هقرتج الجمعلة العموملة للمسرراهملن والمنعقدة قانوناي بتاري  2121/10/20والتي تضررمن
الموافقة على تعديل بعض مواد النظام األسرراسرري للشررركة ،واسررتنادا للبلا المقدم من شررركة إعمار مولز (شررركة مسرراهمة عامة)
إلصدار شهادة بإعالن تعديل النظام االساسي للشركة طبقا ي ألحكام القانون ،تقرر ما يلي :
مادة ()0
يُعدل نص المادة ( )93للصررربل على النحو التالي :توجج الدعوة إلى المسررراهملن لحضرررور اجتماعات الجمعلة العموملة بإعالن
في صرررحلنتلن يوملتلن محللتلن تصررردران باللرة العربلة وبكتا مسرررجلة هو برسررراةل نصرررلة ( )SMSهو بالبريد اإللكتروني هو هي
وسرررللة إلكترونلة ه را قابلة لاتبات و لب قبل الموعد المحدد لالجتماع بةمسرررة عشرررر يوما ي على األقل و لب بعد الحصرررول على
موافقة الهلئة ،ويجا هن تتضرررررمن الدعوة جدول هعمال لب االجتماع وتُرسرررررل صرررررورة من هورا الدعوة إلى الهلئة والسرررررلبة
المةتصة.
مادة ()2
يُعدل نص المادة ( )60للصبل على النحو التالي :يكون التصوي في الجمعلة العموملة بالبريقة التي يعلنها رةلس الجمعلة إال
إ ا قررت الجمعلة العموملة طريقة معلنة للتصررروي  .وإ ا تعلأل األمر بانتةاع هعضرررا مجلس اإلدارة هو بعزلهم هو بمسررراةلتهم هو
بتعللنهم في الحاالت التي يجوز فلها لب وفقا ي لحكم المادة ( )20من هقا النظام ،فلجا اتباع طريقة التصررروي السرررري التراكمي.
ويجوز التصوي اإللكتروني على قرارات الجمعلة العموملة بما في لب القرارات الةاصة والتصوي السري التراكمي و لب وفقاي
لآلللة والشروط المعتمدة من الهلئة بهقا الشأن.
مادة ()9
يُضاف البند (ط) في المادة ( )25على النحو التالي :مع عدم اإل الل بما سبأل وبشرط موافقة الجمعلة العموملة ،يجوز للشركة
توزيع هرباح مرحللة على هساس نصف سنوي هو ربع سنوي.
مادة ()6
تُنشر هقه الشهادة في الجريدة الرسملة ويُعمل بها من تاري صدورها ويتم إ بار السو المالي المعني بها

د .عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي

مالحظة :تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني
صفحة 1من  1مرجع رقم :ع إ/خ 2020/265/بتاريخ 09/08/2020

