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Invitation of Annual General Meeting of Ajman Bank

ﻳﺗﺷرف ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺻرف ﻋﺟﻣﺎن )ش.م.ع( ﺑدﻋوة اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ  4:30ﻋﺻ اًر ﻣن ﻳوم اﻻﺛﻧﻳن
اﻟﻣواﻓق 2019/3/4 :ﻓﻲ )ﻓﻧدق ﻋﺟﻣﺎن ﺳراي( ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .1ﺳﻣﺎع ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف وﻋن ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ،2018/12/31 :واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
 .2ﺳﻣﺎع ﺗﻘرﻳر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ،2018/12/31 :واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
 .3ﺳﻣﺎع ﺗﻘرﻳر ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
 .4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻرف وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ،2018/12/31 :واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 .5اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻘﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﺗوزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %4ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ،أي ﺑواﻗﻊ ) 4ﻓﻠس( ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد ﺑﻘﻳﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗدرﻫﺎ 84 :ﻣﻠﻳون درﻫم.
 .6اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرح ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
 .7ﺗﻌﻳﻳن أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
 .8إﺑراء ذﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ .2018/12/31
 .9إﺑراء ذﻣﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ .2018/12/31
 .10ﺗﻌﻳﻳن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2019وﺗﺣدﻳد أﺗﻌﺎﺑﻬم.
 .11اﻟﻧظر واﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺧﺎص ﺑﺷﺄن:
ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﺎدة ) (7ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻠك اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ  %60ﻣن رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف.
اﻟﻧص اﻟﺣﺎﻟﻲ :ﺟﻣﻳﻊ اﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﻣﻳﺔ ،و ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣواطﻧﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ أي وﻗت طواﻝ ﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن واﺣد وﺧﻣﺳﻳن
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ )  (%51ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻻ إذا ﺳﻣﺣت ﺑذﻟك ﻗواﻧﻳن دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
اﻟﻧص اﻟﻣﻘﺗرح :ﺟﻣﻳﻊ اﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﻣﻳﺔ ،و ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣواطﻧﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ أي وﻗت طواﻝ ﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن ﺳﺗﻳن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ
) (%60ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻻ إذا ﺳﻣﺣت ﺑذﻟك ﻗواﻧﻳن دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
مالحظات:
.1

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساھمين
حائزاً بھذه الصفة على أكثر من ) (%5خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ،ويمثل ناقصي األھلية وفاقديھا النائبون عنھم قانونا.

.2

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ،ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ،ويكون للشخص
المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

.3

يكون مالك السھم المسجل في يوم األحد الموافق  2019/3/3ھو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

.4

يكون صاحب الحق في األرباح ھو مالك السھم المسجل في يوم الخميس الموافق.2019/3/14 :

.5

يمكن للمساھمين االطالع على البيانات المالية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي

.6

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا ً إال إذا حضره مساھمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ) (%50من رأسمال الشركة ،فإذا لم يتوافر ھذا النصاب في
االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ ،2019/3/11 :في نفس المكان والزمان) ..ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين(.

.7

على المساھمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بھم وعناوينھم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب ،حيث أنه في حال توزيع األرباح فإن
ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

.8

القرار الخاص  :ھو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساھمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسھم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساھمة.

لالطالع على حقوق المستثمرين يرجى استخدام الرابط أدناه
https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

