
 

 

 

 السنوية جتماع الجمعية العموميةإدعوة لحضور 

 "أغذية ش.م.ع مجموعة"شركة 

عشر  ثانيبدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية المجموعة أغذية ش.م.ع يتشرف مجلس إدارة شركة 

في القاعة الرئيسية لمبنى غرفة تجارة  2017( نيسان) أبريل 26الموافق  االربعاء وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم

 وصناعة أبوظبي، للنظر في جدول األعمال التالي:

 والتصديق عليه. 31/12/2016سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في  .1

 والتصديق عليه. 31/12/2016الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في  يسماع تقرير مدقق .2

والتصديق  31/12/2016وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2016مناقشة ميزانية الشركة كما في  .3

 عليهما.

والتصديق  تسعين مليون درهم إماراتي،والبالغ قيمتها االجمالية  %15 إقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة النظر في .4

 عليه.

 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال. 31/12/2016إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .5

 سؤولية عليهم حسب األحوال.مأو عزلهم ورفع دعوى ال 31/12/2016الحسابات عن السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة مدققي  .6

 درهم. مليون 1.4 بمبلغ 2016للعام تحديد قيمة مكافآت أعضاء المجلس  إقتراحالموافقة على .    7

 وتحديد أتعابهم.  31/12/2017الحسابات للسنة المالية المنتهية في  يتعيين مدقق.    8

 .إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.    9

 مالحظات: 

يمكن الحصول على  .يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة

، أو من على الموقع االلكتروني للشركة بوظبيأ – الريمجزيرة ، 17، الطابق سكاي تاور الواقع في توكيل من مكتب الشركة،ال نموذج

www.agthia.com .( خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل 5%ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من )

ً  وأناقصي األهلية   .فاقديها النائبون عنهم قانونا

 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. 25/04/2017الموافق  ءثالثااليكون مالك السهم المسجل في يوم 

 .07/05/2017الموافق  االحديكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 

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

 .للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض

من خالل الموقع االلكتروني للشركة  وتقرير حوكمة الشركة وتقرير مجلس االدارة يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة

www.agthia.com  لسوق لوالموقع اإللكترونيwww.adx.ae 

( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر %50نعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن )إال يكون 

 مانفي نفس المكان والز 03/05/2017 الموافق يوم  االربعاء  لجمعية العموميةلهذا النصاب في االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني 

 . . يعتبر االجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرينلمناقشة وإقرار جدول االعمال ذاته

للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث  أبوظبي لألوراق الماليةعلى المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق 

 أبوظبي لألوراق المالية.سيتم عن طريق سوق أنه في حال توزيع األرباح فإن ذلك 

 مجلس اإلدارة

http://www.agthia.com/
http://www.adx.ae/

