
دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
ل�سركة دريك �آند �سكل �إنرتنا�سيونال »�سركة م�ساهمة عامة«

يت�سرف جمل�ش اإدارة �سركة دريك اآند �سكل اإنرتنا�سيونال )�ش.م.ع( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية وذلك 
يف متام ال�ساعة 12 ظهرا من يوم اخلمي�ش املوافق 2020/06/25 عن بعد / اإلكرتونياً للنظر يف جدول الأعمال التايل:

1- �سماع تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�ساط ال�سركة وعن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31  والت�سديق عليه.
2- �سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 والت�سديق عليه.

3- مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 والت�سديق عليها.
4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف2019/12/31.

5- اإبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31.
6- تعيني مدققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم.

7- اعالم ال�سادة امل�ساهمني باخر التطورات يف التحقيقات التي جتريها الدارة على الدارة التنفيذية ال�سابقة.
8- اعالم ال�سادة امل�ساهمني باخر التطورات املتعلقة باعادة هيكلة ال�سركة.

9- املوافقة على مقرتح جمل�ش ادارة ال�سركة بهدف العمل على حتفيز وحت�سني �سيولة ال�سركة ومنحه جميع ال�سالحيات الالزمة للتفاو�ش 
اأعمال التن�سيط ومكاتب حماماة و�سركات حت�سيل ديون وغريهم من ذوي  و تعيني م�ست�ساري متويل وحت�سيل، ا�ستق�سائيني ومتخ�س�سي 
اخلربة  و التفاو�ش و الدخول يف جميع اأنواع التفاقيات و من �سمنها اتفاقيات الت�سويات مع اي �سخ�ش �سواء طبيعي او معنوي و ذلك لتح�سني 
مكانة ال�سركة و�سركاتها التابعة، تاأمني ال�سيولة وحت�سيل ديون ال�سركة و�سركاتها التابعة داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة �سواء عن 
طريق احل�سول على اموال نقدية و/او عينية عرب توحيد اجلهود وتنظيمها ب�سكل فعال ح�سب ما يراه املجل�ش منا�سبا و بالن�سب املئوية من 
التح�سيل التي يراها منا�سبة من الأموال والأ�سول التي يتم توفريها اأو املح�سلة  بح�سب طبيعة الدين و �سعوبة حت�سيله و اجلهود ال�سرورية 
وللمجل�ش احلق مبنح مكافاآت اأي�سا ملوظفي ال�سركة الذين �سوف ي�ساهموا يف حت�سيل ديون ال�سركة و �سركاتها التابعة من اية اطراف مدينة 

لل�سركة و  ح�سب ما يراه منا�سبا.
مالحظات:

1- ميكن للم�ساهمني ت�سجيل احل�سور والت�سويت الكرتونيا على قرارات اجلمعية العمومية من خالل الرابط اللكرتوين:
)https://www.smartagm.ae/(. يفتح باب الت�سجيل يف ال�ساعة 12 ظهراً من يوم الأربعاء املوافق 2020/06/24  ويتم اغالق الت�سجيل 

يف ال�ساعة 12 ظهراً من يوم اخلمي�ش املوافق 2020/06/25. 
2- تعقد اجتماعات اجلمعية الكرتونيا عن بعد يف اليوم وال�ساعة املحددة بدعوة امل�ساهمني، وذلك بح�سور جمل�ش الإدارة ومدقق احل�سابات 
وامل�سجل ومقرر الجتماع وجامع الأ�سوات من خالل امل�ساركة اللكرتونية، ويكون ح�سور امل�ساهمني من خالل امل�ساركة اللكرتونية وبدون 

ح�سور �سخ�سي.
3- يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�ش الإدارة مبقت�سى توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب األ 
يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزاً بهذه ال�سفة على اأكرث من )%5( خم�سة باملئة من راأ�ش مال ال�سركة، وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها 

النائبون عنهم قانونا.
4- لل�سخ�ش العتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجلمعية 

العمومية لل�سركة، ويكون لل�سخ�ش املفو�ش ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.
5- يجب على اأي وكيل عن م�ساهم اأن ير�سل التوكيالت واأي م�ستندات داعمة عن طريق الربيد الإلكرتوين اإىل بنك اأبو ظبي التجاري )املنظم 
لالجتماع(  اإىل الربيد الإلكرتوين التايل )corporateactions@adcb.com( ويذكر رقم الهاتف املحمول اخلا�ش به حتى يتمكن املنظم 

من التحقق واإر�سال ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر بوا�سطة خدمة الر�سائل الن�سية )SMS( اىل الوكيل لإكمال الت�سجيل.
6- يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم الأربعاء املوافق 2020/06/24 هو �ساحب احلق يف الت�سويت يف اجلمعية العمومية.

7- ميكن للم�ساهمني الطالع على البيانات املالية لل�سركة من خالل املوقع اللكرتوين ل�سوق دبي املايل.  
%( من راأ�سمال ال�سركة،  8- ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �سحيحاً اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )50 
فاإذا مل يتوافر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول فاإنه �سيتم عقد الجتماع الثاين بتاريخ 2020/06/30  يف نف�ش الزمان وبنف�ش الطريقة. ويعترب 

الجتماع املوؤجل �سحيحا اأيا كان عدد احلا�سرين.
9- ميكنكم الإطالع على دليل حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق املالية واملتوفر بال�سفحة الرئي�سية على موقع الهيئة الر�سمي ح�سب الرابط التايل:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx


