
 

 

 لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وةــــــــدع

 (ش.م.ع) تثمارــارات لالســك االمـــبن ياهمـــمسإلى 

فى تمام الساعة وذلك  السنويةبدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية  (.ش.م.ع )يتشرف مجلس إدارة بنك االمارات لالستثمار

فى المقر الرئيسى للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبى فيستفال  8102مارس  82 قفالموا األربعاءيوم العاشرة صباحا 

 :ليعمال التاللنظر فى جدول األذلك و .سيتى

 :جدول األعمال
 والتصديق عليه.  8102 ربديسم 10 عن السنة المالية المنتهية بتاريخ لس االدارة عن نشاط البنك و مركزه الماليتقرير مج سماع -0

 .ليهــو التصديق ع  8102 ديسمبر 10السنة المالية المنتهية فى الحسابات عن  مدققيتقرير  سماع -8

 .ماوالتصديق عليه  8102 سمبرـــدي 10تهية فىرباح و الخسائر عن السنة المالية المنحساب األ و البنك ميزانية مناقشة -1

 . 8102ديسمبر 10عن السنة المالية المنتهية فى توزيع أرباح  عدممجلس االدارة بشأن  النظر فى مقترح -4

 . ئهمكافأة أعضا حجب بشأن اإلدارة مجلس مقترح على الموافقة -5

 . 8102ديسمبر 10إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية فى -6

  .8102 ديسمبر 10المالية المنتهية فى ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنةإبراء  -2

 .همو تحديد أتعاب 8102حسابات البنك للسنة المالية  مدققي تعيين -2

 .)بقرار خاص( أعضاء (5) خمسة الى( 1) ثالثة من اإلدارة مجلس أعضاء لزيادة األساسي النظام من 02 المادة تعديل -9

 .8180-8102 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للفترة -01
 

 ات:ــــمالحظ

  يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون

ن %( خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبو5الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من )

 عنهم قانونا. 

 مية للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمو

 للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. 8102 /82/11الموافق  الثالثاء يكون مالك السهم المسجل في يوم  

 12/14/8102 الموافق حداألفي يوم هو مالك السهم المسجل يكون صاحب الحق اح األرب حال توزيع في . 

 التالية: يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للبنك من خالل المواقع االلكترونية www.dfm.ae  أوwww.eibank.com . 

   في نفس المكان  11/14/8102 الموافق الثالثاءفى حال عدم إكتمال النصاب القانونى في االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني يوم

 والزمان.

  تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث أنه في على المساهمين

 حال توزيع األرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اصــــل خــــتوكي

..........رقم المساهم: ...................                                      ش.م.ع. السادة / بنك االمارات لالستثمار

 .............عدد األسهم: .................                               

 

لألسهم المذكورة أعاله من أسهم بنك االماارات المالكين /المالك .................................................................................................... نحن/أنا

 ............................................................................................ بموجااااب هااااذا التوكياااال السيد/الساااايدة نفااااوض( أفوض/ش.م.ع.) لالسااااتثمار

فى المقر الرئيسى للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطاابق الخاامس المقرر انعقاده ( ش.م.ع.)االمارات لالستثمار لحضور إجتماع الجمعية العمومية لبنك 

وله حق التصاويت علاى كافاة األماور المطروحاة  82/11/8102الموافق  األربعاء يوم العاشرة صباحاى وذلك فى تمام الساعة عشر في دبى فيستفال سيت

 في هذا االجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد الحق.

 

 ................................................. لتوقيع:ا        

http://www.dfm.ae/
http://www.eibank.com/

