
 

 

 
 مجموعة أغذیة ش.م.ع

 توكـیـل خاص
 لحضور الجمعیة العمومیة

 

 
Agthia Group PJSC 

Proxy 
For Attending General Assembly 

 
أدناه _______________ أنا الموقع  للمساھمین من الشركات:

، __بصفتي المخول بالتوقیع عن شركة_______________
 ("الشركة") والمالكة لعدد مجموعة أغذیة ش.م.عالمساھمة في 

 سھم في الشركة، ________

A. For Corporate Shareholders: I the undersigned 
________________ as the authorised signatory on behalf 
of __________________ , as a Shareholder of Agthia 
Group PJSC (the “Company”) owning __________ 
shares in the Company, 

 OR أو

أنا الموقع أدناه _______________  للمساھمین من األفراد:
ً في  ("الشركة") والمالك مجموعة أغذیة ش.م.ع بصفتي مساھما

 لعدد ______ سھم في الشركة، 

B. For Individual Shareholders: I the undersigned 
________________ as a Shareholder of Agthia Group 
PJSC (the “Company”) owning __________ shares in the 
Company, 

 :Appoint, based on my above-mentioned capacity أعیّن بصفتي المذكورة أعاله:

________  السید/ _____________________ وھو
 ؛__رقم __________ ھویة/الجنسیة وحامل جواز سفر

Mr. ______________________, a __________ National, 
holding a passport/ID number _______________; 

والتصویت  للحضور ")الوكیلفیما بعد بـ " إلیھ (یشاركوكیل عني 
في  انعقادهللشركة والمقرر  إجتماع الجمعیة العمومیة في
 أو في أي موعد آخر یتم إنعقاد اإلجتماع فیھ. 09/02/2020

As a representative (the “Representative”) to attend and 
vote in the Company’s General Assembly to be held on 
09/02/2020 or any other appointed date.   

وللوكیل الصالحیة التامة بالتصویت حسب ما یراه مناسباً بشأن أي 
الوكیل لیس عضواً في مجلس مسألة تعرض في اإلجتماع، علماً بأن 

 إدارة الشركة.

The Representative has the full power to vote as he deems 
appropriate for or against any item in the Agenda. Please 
note that the Representative is not a Board Member. 

 :Principal’s Name :    إسم الموكل

 :.Shareholder No  رقم المساھم : 

  :Signature         : عـــــوقیـــالت

  :Date    :    خـاریــــــالت

 Note: Please choose (A) or (B) as applicable* الرجاء شطب الخیار (أ) أو (ب) حسب مقتضى الحال*مالحظة: 
  

 Notes to Shareholders مالحظات للمساھمین

  Please sign and date below الرجاء التوقیع ووضع التاریخ أدناه 

 .Note: This Proxy need NOT be notarized by the Notary Public لیس من الضروري تصدیق ھذا التوكیل من الكاتب العدل. تنبیھ:

بدالً من توقیع یجوز للمساھمین حضور اجتماع الجمعیة العمومیة شخصیاً  .1
 .ھذا التوكیل

1. Shareholders may elect to personally attend the General 
Assembly of the Company and not to sign this Proxy. 

 .Any alteration to this form must be initialed .2 التوكیل. یجب التوقیع بجانب أي تعدیل یطرأ على ھذا .2

التوكیل وللشركة حق رفض أي توكیل غیر مكتمل أو لن یقبل إال أصل ھذا  .3
 معدل.

3. Only the original executed form will be accepted. The Company 
reserves the right to reject any form which is incomplete, 
ambiguous, altered, or defaced. 

لذات األسھم ال یجوز ألي مساھم توقیع أكثر من توكیل واحد بالنسبة  .4
 .وللشركة الحق بإعتبار أي من التوكیلین أو كالھما باطل

4. Each shareholder may only sign one proxy form and, in the event 
that two proxy forms are signed in respect of the same shares, the 
Company reserves the right to consider one or both proxy forms 
invalid. 

أكثر من  حائزاً بھذه الصفة على لعدد من المساھمین لوكیلا یجب أال یكون .5
 % من رأسمال الشركة.5

5. The proxy for a number of Shareholders must not be more than 
5% of the Company’s capital. 

 The decision of the Company as to the validity of the .6 یعتبر قرار الشركة بشأن صحة التوكیل نھائیاً. .6
appointment of any proxy shall be final. 

 


	لحضور الجمعية العمومية

