
�شركة العربية للطريان �ش.م.ع

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية

Air Arabia (PJSC) Invitation To Attend
The General Assembly Meeting

اجتماع  حل�ضور  امل�ضاهمني  ال�ضادة  بدعوة  �ش.م.ع  للطريان  العربية  �ضركة  اإدارة  جمل�ش  يت�ضرف 

املوافق  الثالثاء  يوم  م�ضاء  من  اخلام�ضة  ال�ضاعة  متام  يف  وذلك  ال�ضنوية،  العمومية   اجلمعية 

3/10/ 2020 يف مبنى املكتب الرئي�ضي ل�ضركة العربية للطريان )AONE( الكائن على �ضارع مطار ال�ضارقة 

بجانب مدخل منطقة ال�ضحن، الطابق الثالث، وذلك للنظر يف وامل�ضادقة على جدول الأعمال التايل:

�ضماع تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�ضاط ال�ضركة وعن مركزها املايل عن ال�ضنة املالية املنتهية يف . 1

2019/12/31 و امل�ضادقة عليه.

�ضماع تقرير مدقق احل�ضابات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 و امل�ضادقة عليه.. 2

3 . 2019/12/31 ال�ضنة املالية املنتهية يف  مناق�ضة ميزانية ال�ضركة وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر عن 

والت�ضديق عليها.

املوافقة على حتويل  مبلغ )78،070،000 درهم اإماراتي( من الإحتياطي العام اإىل ح�ضاب الأرباح . 	

املرحلة 

النظر يف مقرتح جمل�ش الإدارة بخ�ضو�ش توزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني بن�ضبة 9% من راأ�ش . 	

العام  املرحلة من الحتياطي  الأرباح  تعزيز  و   ،2019/12/31 املنتهية يف  املالية  ال�ضنة  املال عن 

ل�ضد النق�ش.

اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية بتاريخ 2019/12/31.. 	

اإبراء ذمة مدققي احل�ضابات من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية بتاريخ 2019/12/31.. 	

املوافقة على مكافاآت اأع�ضاء جمل�ش الإدارة لل�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31. . 	

تعيني مدققي ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية 2020/12/31 وحتديد اأتعابهم.. 9

انتخاب اأع�ضاء جمل�ش الإدارة للفرتة 2020 - 2023.. 10

مالحظات:

العمومية  2020/3/9 ح�ضور اجلمعية  بتاريخ  ال�ضركة  اأ�ضهم  يجوز لكل م�ضاهم م�ضجل يف �ضجل   .1

ال�ضنوية لل�ضركة اأو اأن ينيب عنه من يختاره من غري ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش اإدارة ال�ضركة حل�ضور 

املعتمد  للنموذج  )وفقًا  خطي  توكيل  مبوجب  قرارته  على  والت�ضويت  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

الذي مت اإر�ضاله للم�ضاهمني( ويجب اأن ل يكون الوكيل لعدد من امل�ضاهمني حائزاً  بهذه ال�ضفة 

النائبون عنهم قانونًا  الأهلية وفاقديها  ال�ضركة )وميثل ناق�ضي  راأ�ش مال  	% من  اأكرث من  على 

وميثل القا�ضر والده اأو وليه(.  ولل�ضخ�ش العتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته 

ويكون  لل�ضركة  العمومية  اجلمعية  يف  ليمثله  مقامه  يقوم  من  اأو  اإدارته  جمل�ش  من  قرار  مبوجب 

لل�ضخ�ش املفو�ش ال�ضالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش. واأن يتم تقدمي التوكيل اإىل دائرة 

القرم - الطابق  الأول - جممع خليفه لالأعمال - منطقة  اأبوظبي  بناية بنك  خدمات الإ�ضدار- 

الرابع - �ش.ب.: 	31	، اأبوظبي، قبل يومني (2( على الأقل من التاريخ املحدد لالجتماع وذلك 

حلفظها يف ال�ضجالت اخلا�ضة، ولن تقبل �ضوى التوكيالت الأ�ضلية.

ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �ضحيحًا اإل اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل   .2

يقل عن )0	%( من راأ�ش مال ال�ضركة. 

للجمعية  الثاين  الجتماع  �ضيتم عقد  الأول،  الجتماع  القانوين يف  الن�ضاب  اكتمال  يف حال عدم   .3

العمومية يف نف�ش املكان والوقت من يوم الثالثاء املوافق 	2020/3/1، ويكون ملالك ال�ضهم امل�ضجل 

يف �ضجل اأ�ضهم ال�ضركة بتاريخ 	2020/3/1 احلق يف ح�ضور الجتماع وتعترب التوكيالت ال�ضادرة 

حل�ضور الجتماع الأول �ضارية املفعول ونافذة ما مل يتم اإلغاوؤها �ضراحة من قبل امل�ضاهم املعني 

باإ�ضعار يوجه اإىل بنك اأبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإ�ضدار وذلك قبل يومني )2( على الأقل 

من موعد الجتماع الالحق ويعترب الجتماع املوؤجل �ضحيحًا اأيًا كان عدد احلا�ضرين.

لل�ض��ركة  احلوكم��ة  وتقري��ر  املالي��ة  البيان��ات  عل��ى  الط��الع  للم�ض��اهمني  ميك��ن   .	

لل�ض��ركة  الإلك��رتوين  واملوق��ع  امل��ايل  دب��ي  ل�ض��وق  الإلك��رتوين  املوق��ع  خ��الل   م��ن 

https://www.airarabia.com/en/financial-statements 

املالي���ة  الأوراق  يف  امل�ض���تثمرين  حق���وق  دلي���ل  عل���ى  الإط���الع  للم�ض���اهمني  ميك���ن   .	

الت���ايل: الراب���ط  ح�ض���ب  الر�ض���مي  الهيئ���ة  موق���ع  عل���ى  الرئي�ض���ية  بال�ضفح���ة   واملتوف���ر 

 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
ل�ضمان  املايل  دبي  �ضوق  لدى  وعناوينهم  بهم  اخلا�ضة  الت�ضال  بيانات  حتديث  امل�ضاهمني  على   .	

ا�ضتالم الأرباح يف الوقت املنا�ضب حيث �ضيتم توزيع الأرباح عن طريق �ضوق دبي املايل

جمل�ش الإدارة

The Board of Directors of Air Arabia (PJSC) has the honor to invite the Shareholders to 
attend the Annual General Assembly Meeting on Tuesday 10/3/2020 at 5:00pm in Air 
Arabia Head Office (AONE Building) 3rd floor, located on Sharjah Airport Road adjacent 
to Cargo Center entrance, to consider the following Agenda:
1. Listen to and approve the Board of Directors’ Report on the Company’s activity and 

its financial position for the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
2. Listen to and approve the Auditor’s Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
3. Discuss and approve the Company’s Balance Sheet and Profit and Loss Account for 

the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
4. Agreeing to transfer an amount (78,070,000) from the general reserve to the 

retained earnings account 
5. Discuss and approve the Board of Directors’ proposal to distribute 9% of capital as 

cash dividend for the Financial Year ended on 31/12/2019, and to supplement any 
shortage in retained earnings from the general reserve.

6. Discharge the Members of the Board of Directors from the responsibility for the 
Fiscal Year ended on 31/12/2019.

7. Discharge the Auditors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 
31/12/2019.

8. Approve the  Board of Directors  remuneration for the Fiscal Year ended 31/12/2019.
9. Appoint the Auditors for the fiscal year ending 31/12/2020 and determine  

their fees.
10. Elect Board Members for the term of 2020 - 2023.
Notes:
1. Any Shareholder registered in the Company's share register on 9/3/2020 has the 

right to attend the Annual General Assembly Meeting or delegate any person other 
than a Member of the Board of Directors under a special written proxy (As per the 
approved form sent to the Shareholders).  In such capacity, no proxy may represent 
more than 5% of the capital of the Company (Shareholders who lack capacity or 
competency shall be represented by their legal representatives). The corporate 
person may delegate one of its representatives or those in charge of its management 
under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such 
corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person 
shall have the powers as determined under the delegation decision. And the proxy 
should be submitted to the Issuer Services Department - First Bank of Abu Dhabi - 
Khalifeh Business Park - Al Qurum District - 4th Floor - PO Box: 6316, Abu Dhabi, at 
least two (2) days prior to the date set for the Meeting in order to retain  it in the 
special records, and will only accept the original proxy.

2. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders 
who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital.   

3. If the quorum for the first Meeting is not available, the second Meeting shall be 
convened on Tuesday 17/3/2020 in the same place and time, and the Shareholder 
registered in the Company's share register on 16/3/2020 has the right to attend the 
Annual General Assembly Meeting, and the proxies issued for the first Meeting shall 
be valid unless its expressly canceled by the concerned shareholder with a notice 
addressed to First Abu Dhabi Bank to the Issuance Services Department at least two 
(2) days prior to the next meeting. The postponed meeting shall be deemed valid 
irrespective of the number of the Shareholders present.

4. The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company 
and its Corporate Governance Report for 2020 by visiting the website of Dubai 
Financial Market (DFM) and the Company’s website www.airarabia.com 

5. shareholder can view the guide on investor rights in securities, which is available 
on the main page of the SCA official website, according to the following link: 
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

6. The Shareholders must update their contact details and address at Dubai Financial 
Market (DFM) to ensure timely receipt of profits, as dividends will be distributed 
through DFM.

Board of Directors 

Proxy 
To the Chairman of Air Arabia    PJSC
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of Air Arabia hereby appoint by virtue of this proxy
Mr. / Mrs.:
To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting 
to be held on Tuesday 10/03/2020, or any adjourned meeting thereof.
Shareholder’s number: 
Date:          /            / 2020       Signature: 

توكيــل خــا�ص

�ضعادة/ رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة العربية للطريان    �ش.م.ع

حتّي�ة طّيب�ة وبع�د، 

اأنا / نحن : 

عنّي/ُنعنّي مبوجب هذا التوكيل: 
ُ
امل�ضاهم / امل�ضاهمني يف �ضركة العربية للطريان �ش.م.ع اأ

ال�ضّيد/

اجتماع اجلمعّية  ونيابًة عّني/عّنا يف  با�ضمي/با�ضمنا  ي�ضّوت  باأن  واأفّو�ضه/ونفّو�ضه  وكياًل عّني/عّنا 

العمومّية ال�ضنوي املقرر انعقاده يف يوم الثالثاء املوافق 2020/3/10 واأي تاأجيل له.

رقم امل�ضاهم:

حتريًرا يف:          /            /2020 م                                   التوقيع :


