 /شركة إعمار العقارية (ش.م.ع)
تحيـة طيبة وبعـد،
المرجم/265/2121 :خ/إ ع
التاريخ2121/15/23 :

الموضوع :شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي لشركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد االطالع  ،على القانون االتحادي رقم  2لسـنة  2102بشـأن الشركــات التجـاريــة وعلى تعديل النظام األساسي لشركة
إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة) والذي أقرته الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدة قانونا ً بتاريخ  2121/06/21والتي
تضمنت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة ( )93والمادة ( )64وإضافة البند (ط) للمادة ( )25من النظام األساسي
للشركة واستنادا للطلب المقدم من شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة) إلصدار شهادة بإعالن تعديل النظام االساسي
للشركة طبقا ً ألحكام القانون ،تقرر ما يلي :
مادة ()1
يُعدل نص المادة ( ) 93ليصبح على النحو التالي" :توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن
في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو برسائل نصية ) )SMSأو بالبريد اإللكتروني أو أي
وسيلة إلكترونية أخرى قابلة لإلثبات وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما ً على األقل وذلك بعد الحصول على
موافقة الهيئة ،ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة
المختصة.".
مادة ()2
يُعدل نص المادة ( )64ليصبببببح على النحو التالي" :يكون التصببببويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئية الجمعية
إال إذا قررت الجمعية ا لعمومية طريقة معينة للتصويت .وإذا تعلق األمر بانتخاب أعضاء مجلة اإلدارة أو بعزلهم أو بمسائلتهم
أو بتعيينهم في الحاالت التي يجوز فيها ذلك وفقا ً لحكم المادة ( )20من هذا النظام ،فيجب اتباع طريقة التصببببببويت السببببببري
التراكمي .ويجوز التصببببويت اإللكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصببببة والتصببببويت السببببري
التراكمي وذلك وفقا ً لآللية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن".
مادة ()3
إضببببافة البند (ط) للمادة ( )25ليصبببببح على النحو التالي(" :ط) مم عدم اإلخالل بما سبببببق وبشببببرط موافقة الجمعية العمومية،
يجوز للشركة توزيم أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربم سنوي ".
مادة ()4
تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها ويتم إخطار السوق المالي المعني بها.

د .عبيد سيف الزعابي
الرئية التنفيذي
مالحظة :تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني
صفحة 1من  1مرجع رقم :ع إ/خ 2020/247/بتاريخ 29/07/2020

