
  �شــركــة اإعــمــار الــعـقــاريــــة 
)�شركة م�شاهمة عامة(

دعوة حل�شور اجتماع

اجلمعية العمومية ال�شنوي ال�شابع ع�شر

ال�سنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  الكرام  امل�ساهمني  ال�سادة  بدعوة  )�ش.م.ع.(  العقارية  اإعمار  �سركة  اإدارة  جمل�ش  يت�سرف 
ال�سابع ع�سر لل�سركة الذي �سيعقد باإذن اهلل يف متام ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم الأربعاء املوافق 15 اأبريل 2015 يف قاعة داميوند 
)Diamond(بفندق العنوان – دبي مول، واإذا مل يكتمل الن�ساب القانوين لهذا الإجتماع فاإن الجتماع الثاين �سيعقد باإذن اهلل يف نف�ش 

املكان والتوقيت من م�ساء يـوم الأربعاء 22 ابريل 2015 وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
املوافقة على تغيري عدد اأع�ساء جمل�ش الإدارة من )11( ع�سو لي�سبح )10( اأع�ساء.  .1

2.  �سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ساط ال�سركة وعن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 والت�سديق عليه.
�سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 والت�سديق عليه.  .3

مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014  والت�سديق عليهما.   .4
تعيني مدققي احل�سابات للعام 2015 وحتديد اأتعابهم.  .5

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ش الإدارة ومدققي احل�سابات من امل�سوؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014.  .6
7.  النظر يف مقرتح جمل�ش الإدارة ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني بن�سبة %15 من راأ�ش املال اأي 15 فل�ش لل�سهم الواحد عن ال�سنة 

املالية 2014.
غري  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  لكل  درهم  مليون   2.561 وقدرها  تنفذيني  الغري  الإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  مكافاة  على  املوافقة  يف  8.  النظر 

تنفيذي. 
انتخاب اأع�ساء جمل�ش الإدارة.  .9

10.  منح املوافقة مبوجب املادة )108( من القانون الإحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 والقوانني املعدلة له، لأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة 

ملبا�سرة اأن�سطة تدخل �سمن اأغرا�ش ال�سركة.
مالحظات:

1.  يجوز لكل م�ساهم اأن يوكل غريه حل�سور الإجتماع نيابة عنه علما باأنه ل يجوز اأن يكون الوكيل من اأع�ساء جمل�ش الإدارة كما ل يجوز 
اأن يحوز الوكيل بهذه ال�سفة على اأكرث من )%5( خم�سة باملئة من راأ�سمال ال�سركة.

�ساحب احلق يف  هو   2015 اأبريل   14 اأي  لل�سـركة  العمومية  لنـعقاد اجلمعية  ال�سـابق  العمل  يـوم  امل�سجل يف  ال�سهم  مالك  2.  يكون 
الت�سويت يف اجلمعية العمومية.

3.  يكون �ساحب احلق يف الأرباح )وذلك يف حال وجود توزيع للأرباح(، �سواء كانت نقدية اأو اأ�سهم منحة، هو مالك ال�سهم امل�سجل 
اأبريل   22 اأما يف حالة عدم اكتمال الن�ساب يف التاريخ الأول وانعقاد الجتماع يف تاريخ   2015 اأبريل   26 يف يوم الأحد املوافق 
2015  يكون �ساحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم الأحد املوافق 3 مايو 2015 و�ستقوم ال�سركة باإر�سال الأرباح 

النقدية للم�ساهم امل�ستحق لتلك الأرباح مبوجب �سيك بالربيد امل�سجل اإلى العنوان املدّون بال�سوق اأو عن طريق بطاقة الأي في�ستور 
)iVESTOR( للم�ساهمني امل�سجلني يف هذا النظام وذلك خلل مدة ل تتجاوز )30( ثلثني يوما من تاريخ اجلمعية. 

4.  ميكن للم�ساهمني الإطلع على بيانات ال�سركة املالية من خلل املوقع الإلكرتوين اخلا�ش ب�سوق دبي املايل وكذلك املوقع الإلكرتوين 
لل�سركة.

5.  يتم الت�سويت على انتخاب جمل�ش الإدارة عن طريق الإقرتاع ال�سري الرتاكمي من خلل برنامج خا�ش باحلا�سب الآيل وجتري عملية 
الت�سويت يف نف�ش مكان وموعد اإجتماع اجلمعية العمومية املذكوراأعله ويبداأ الت�سويت لنتخاب اأع�ساء جمل�ش الإدارة من ال�ساعة 

الرابعة م�ساء. 
ب�أمر من جمل�س الإدارة
�شركة اإعم�ر العق�رية �س.م.ع.


