العمومية
الجمعية
دعـوة لحضور اجتماع
ّ
ّ
لشركة إعمار مولز ش.م.ع.
يتشــرف مجلــس إدارة شــركة إعمــار مولــز ش.م.ع( .الشــركة) بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمع ّيــة
العموم ّيــة الســابع للشــركة الــذي سـ ُـيعقد بــإذن اهلل فــي تمــام الســاعة الرابعــة عصــرًا مــن يــوم األحــد الموافــق  10أكتوبــر 2021
وأيضــا فــي قاعــة ســكاي فيــو ( )SkyViewبفنــدق العنــوان – ســكاي فيــو بإمــارة دبــي ،وإذا لــم يكتمــل
عــن ُبعــد  /إلكترونيــً
ً
النصــاب القانونــي لهــذا االجتمــاع فــإن االجتمــاع الثانــي سـ ُـيعقد بــإذن اهلل أيضــً فــي نفــس المــكان وعــن ُبعد/إلكترونيــً فــي
ذات التوقيــت مــن يــوم األحــد الموافــق  17أكتوبــر  ،2021وذلــك لتنظــر الجمع ّيــة العموم ّيــة الســابعة للشــركة فــي جــدول األعمــال
التالــي أثنــاء االجتمــاع:
.1

قــرار خــاص للموافقــة علــى كافــة البنــود التاليــة ،والتــي ســيتم التصويــت عليهــا مجتمعــة كبنــد واحــد فــي جــدول األعمــال،
ـاء علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة:
وذلــك بنـ ً
• عمليــة االندمــاج المزمــع إتمامهــا بيــن ك ًّ
ال مــن الشــركة وإعمــار العقاريــة ش.م.ع .مــن خــال إصــدار وتخصيــص ()0.51
ـجلة باســم إعمــار
أســهم جديــدة فــي أســهم إعمــار العقاريــة ش.م.ع لــكل ( )1ســهم فــي الشــركة (عــدا األســهم المسـ ّ
العقاريــة ش.م.ع«( ).االندمــاج«).
•

شروط اتفاقية االندماج (بصيغتها المعدلة).

•

تعيين ِاي واي لالستشارات ش.ذ.م.م .المق ّيم المستقل.

•

الموافقة على تقييم الشركة وشركة إعمار العقارية ش.م.ع.

•

ّحل الشركة ،وأن تصبح شركة إعمار العقارية ش.م.ع .الخلف القانوني للشركة في جميع حقوقها والتزاماتها.
يفوضــه مجلــس االدارة ،التخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضرور ًيــا لتنفيــذ
تفويــض مجلــس إدارة الشــركة ،أو أي شــخص ّ
وحــل الشــركة.
االندمــاج ّ

•

مالحظات:

.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7

.8
.9

.10

يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني ( )www.smartagm.aeلدى المسجل.
تُعقــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة بالعنــوان المذكــور أعاله في اليوم والســاعة المحددين أعاله وذلك بحضور مجلس اإلدارة ومد ّقق الحســابات
والمســجل ومقـ ّرر االجتمــاع وجامــع األصــوات ،ويكــون للســادة المســاهمين الخيــار بالحضــور إمــا شــخصيًا أو مــن خــال المشــاركة اإللكترونيــة.
يجــوز ألي مســاهم لــه حــق حضــور الجمعيــة العموميــة تفويــض أي شــخص غيــر عضــو مجلــس اإلدارة ،أو العامليــن بالشــركة أو شــركة وســاطة
فــي األوراق الماليــة أو العامليــن بهــا ،بموجــب توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة ينــص صرحــة علــى حــق الوكيــل فــي حضــور الجمعيــة العموميــة
والتصويــت علــى قراراتهــا .ال يجــوز ألي وكيــل تمثيــل أكثــر مــن  ٪5مــن األســهم فــي رأس مــال الشــركة .يمثــل المســاهمون القصــر أو المحجــور
عليهــم مــن ينــوب عنهــم قانونــً .يتعيــن اعتمــاد توقيــع المســاهم الــوارد فــي الوكالــة الخاصــة لــدى إحــدى الجهــات التاليــة( :أ) الكاتــب العــدل؛
(ب) غرفــة التجــارة أو دائــرة اقتصاديــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ (ج) بنــك أو جهــة مرخصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ أو (د) أي جهــة
ـوض أحــد ممثليــه أو القائميــن علــى إدارتــه بموجــب قــرار من مجلــس إدارته
أخــرى مرخــص لهــا للقيــام بأعمــال التوثيــق .للشــخص االعتبــاري أن يفـ ّ
أو مــن يقــوم مقامــه ،ليمثلــه فــي الجمعيــة العموميــة للشــركة ،ويكــون للشــخص المفـ َّـوض الصالحيــات المقـ ّررة بموجــب قــرار التفويــض.
يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة (أي يــوم الخميــس  7أكتوبــر  )2021هــو صاحب
الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــة العموميــة .أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم األحــد  17أكتوبــر
 )2021يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة (أي يــوم الخميــس  14أكتوبــر  )2021هــو
صاحــب الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــة العموميــة.
ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــً إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقـ ّ
ـل عــن  50فــي المائــة مــن رأســمال
الشــركة ،فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي وفقــً لمــا هــو موضــح أعــاه ويعتبــر االجتمــاع
المؤجــل صحيحــا أيــا كان عــدد الحاضريــن.
ّ
يمكنكــم اإلطــاع علــى دليــل حقــوق المســتثمرين فــي األوراق الماليــة والمتوفــر بالصفحــة الرئيســية علــى موقــع الهيئــة الرســمي حســب
الرابــط التالــي)https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx( :
بموجــب نــص المــادة ( )40مــن قــرار هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم (/3ر.م ).لســنة  2020بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة
العامــة ،علــى مــن يرغــب مــن الســادة المســاهمين تعييــن ممثــل للحضــور والتصويــت نيابــة عنــه التواصــل مــع األشــخاص التالييــن مــن
مكتــب التميمــي ومشــاركوه والذيــن ســتتحمل الشــركة أتعابهــم عــن الحضــور والتصويــت فقــط بموجــب االتفــاق المبــرم مــع مكتــب
التميمــي ومشــاركوه وموافقــة الجمعيــة العموميــة بتاريــخ  27أبريــل :2021
• الس ّيد /أندروا تاربك ،ويمكن التواصل معه على البريد اإللكتروني  a.tarbuck@tamimi.comأو تليفون +971 4 331 7161؛
و
• الس ّيدة /كارال صليبا ،ويمكن التواصل معها على البريد اإللكتروني  c.saliba@tamimi.comأو تليفون .+971 4 331 7161
«القــرار الخــاص» هــو القــرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات المســاهمين الذيــن يملكــون مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع
الجمعيــة العموميــة للشــركة المســاهمة.
يمكــن االطــاع علــى نشــرة المســاهمين ( ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي بلفــظ «نشــرة المســاهمين») الموضــح بهــا وصــف عمليــة االندمــاج واألعمــال
الموحــدة لشــركتي إعمــار العقاريــة وإعمــار مولــز بعــد إتمــام عمليــة االندمــاج علــى الموقــع االلكترونــي لشــركة إعمــار العقاريــة (http://www.
 )emaar.comأو الحصــول علــى نســخ منهــا (مجا ًنــا) مــن مكتــب إعمــار العقاريــة فــي بنايــة  ،1الــدور الســابع ،دبــي هيلــز بزنــس بــارك ،دبــي هيلــز
اســتيت ،إمــارة دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يجــوز ألي مســاهم أو مســاهمين يحملــون نســبة ال تقــل عــن  20فــي المائــة مــن رأس مــال الشــركة أن يعترضــوا أو يطعنــوا علــى االندمــاج أمــام
المحكمــة المختصــة خــال  30يــوم مــن تاريــخ صــدور القــرار الخــاص الصــادر عــن اجتمــاع الجمع ّيــة العموم ّيــة وذلــك وفقً ــا للمــادة (()2()285ب)
مــن قانــون الشــركات.

بقرار من مجلس اإلدارة
إعمار مولز ش.م.ع.

