
�شركة اإعمار العقارية )�ش.م.ع.(

دعوة حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي الثاين ع�شر

يت�ضرف جمل�ش �إد�رة �ضركة �إعمار �لعقارية )�ش.م.ع.( بدعوة �ل�ضادة �مل�ضاهمني �لكر�م حل�ضور �إجتماع 

�جلمعية �لعمومية �ل�ضنوي �لثاين ع�ضر لل�ضركة �لذي �ضيعقد باإذن �هلل يف متام �ل�ضاعة �خلام�ضة من م�ضاء 

– دبي  2010 يف قاعة كون�ضتيلي�ضن )Constellation( بفندق �لعنو�ن  29 �أبريل  يوم �خلمي�ش �ملو�فق 

باإذن �هلل يف نف�ش  �لثاين �ضيعقد  �لإجتماع  فاإن  �لإجتماع  لهذ�  �لقانوين  �لن�ضاب  و�إذ� مل يكتمل  مارينا، 

�ملكان و�لتوقيت يوم �لأربعاء �ملو�فق 5 مايو 2010 وذلك للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:

 1 .31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�ضنة  عن  �ملايل  ومركزها  �ل�ضركة  ن�ضاط  عن  �لإد�رة  جمل�ش  تقرير  �ضماع 

دي�ضمرب2009 و تقرير مدققي �حل�ضابات و�لت�ضديق عليها.

و�خل�ضائر  �لأرباح  وح�ضاب  دي�ضمرب2009. 2   31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�ضنة  عن  �ل�ضركة  ميز�نية  مناق�ضة 

و�لت�ضديق عليهما.

تعيني مدققي �حل�ضابات للعام 2010. 3 وحتديد �أتعابهم.

�لنظر يف مقرتح جمل�ش �لإد�رة بعدم توزيع �أرباح. 4 .

يف                 �ملنتهية  �ملالية  �ل�ضنة  عن  �مل�ضوؤولية  من  �حل�ضابات  ومدققي  �لإد�رة  جمل�ش  �أع�ضاء  ذمة  �إبر�ء  5 .

31 دي�ضمرب2009.

منح �ملو�فقة مبوجب �ملادة )108( من �لقانون �لإحتادي رقم )8( ل�ضنة 1984. 6 و�لقو�نني �ملعدلة له، 

لأع�ضاء جمل�ش �إد�رة �ل�ضركة ملبا�ضرة �أن�ضطة مرتبطة بالعقار�ت.

مالحظات:

�لوكيل من  �أن يكون  باأنه ل يجوز  نيابة عنه علما  �أن يوكل غريه حل�ضور �لإجتماع  يجوز لكل م�ضاهم  1 .

�أع�ضاء جمل�ش �لإد�رة كما ل يجوز �أن يحوز �لوكيل بهذه �ل�ضفة على �أكرث من )5%( خم�ضة باملئة من 

ر�أ�ضمال �ل�ضركة �إذ� كان �ملوكل �أكرث من �ضخ�ش.

�أبريل   2 .28 يكون مالك �ل�ضهم �مل�ضجل يف يوم �لعمل �ل�ضابق لإنعقاد �جلمعية �لعمومية لل�ضركة �أي يف 

2010 هو �ضاحب �حلق يف �حل�ضور و�لت�ضويت يف �جلمعية �لعمومية.

يكون �ضاحب �حلق يف �لأرباح )وذلك يف حال وجود توزيع للأرباح(، �ضو�ء كانت نقدية �أو �أ�ضهم منحة،  3 .

هو مالك �ل�ضهم �مل�ضجل يف �ليوم �لـ)10( �لعا�ضر بدء� من �ليوم �لتايل لتاريخ �إنعقاد �جلمعية �لعمومية 

�لتي تقرر فيها توزيع لتلك �لأرباح، و�ضتقوم �ل�ضركة باإر�ضال �لأرباح �لنقدية للم�ضاهم �مل�ضتحق لتلك 

بال�ضوق وذلك خلل مدة ل تتجاوز )30(  �لعنو�ن �ملدّون  �لأرباح مبوجب �ضيك بالربيد �مل�ضجل �ىل 

ثلثني يوما من تاريخ �لإ�ضتحقاق. 

ميكن للم�ضاهمني �لإطلع على بيانات �ل�ضركة �ملالية من خلل �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�ش ب�ضوق دبي  4 .

�ملايل وكذلك �ملوقع �لإلكرتوين لل�ضركة.

باأمر من جمل�ش الإدارة

�شركة اإعمار العقارية �ش.م.ع.


