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 وقر امل          عبد الرحمن السركال إلى: سعادة / حسن

 نائب الرئيس التنفيذي  

 الرئيس التنفيذي للعمليات 

 رئيس قطاع العمليات  

 قسم اإلفصاح  -سوق دبي املالي 

 
 

 اإلفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

 لشركة الخليج للمالحة القابضة ش م ع

 

 2020مايو  12 التاريخ:

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش م ع اسم الشركة املدرجة: 

وافق  تاريخ ويوم االجتماع:  2020مايو  12يوم الثالثاء امل

  توقيت بدء االجتماع:
 
 الساعة الثانية ظهرا

  االجتماع:توقيت نهاية 
 
 الساعه الثانية والنصف ظهرا

  عن بعد دون الحضور الشخص ي مكان انعقاد االجتماع:

 السيد/ سعيد مبارك الهاجري  رئيس اجتماع الجمعية العمومية:

% 57.57 مئوية من رأس املال(:  )نسبة اإلجمالي نصاب الحضور   

  موزعة كما يلي:

% 0.00 نسبة الحضور الشخص ي % .1  

% 0.12 باألصالة: % •  

% 57.45 بالوكالة: % •  

% 57.57 نسبة الحضور من خالل التصويت االلكتروني: % .2  
 

 أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 

 .  31/12/2019تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية في  املصادقة على  .1

 . 31/12/2019تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  املصادقة على .2

 .2019 /31/12ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية في  املصادقة على .3

 .31/12/2019إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية فياملوافقة على  .4

 . 31/12/2019إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في املوافقة على  .5
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 وتحديد أتعابهم. 2020مدققي الحسابات لعام السادة ديلويت كتعيين  .6

ة سنة ألعضاء مجلس اإلدارة ملباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة  إعتماد تجديد املوافقة ملد .7

 .2015( لسنة 2( من القانون اإلتحادي رقم )152( من املادة )3)

 

 القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 

 لتصبح: النظام األساس ي للشركة من 1-43املادة  تعديلاملوافقة باإلجماع على  •

ور إجتماعات الجمعّية العمومّية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما ــــــــن لحضــــــــى املساهمي ــــــــوة إل ــــــــه الدعــــــــتوج"  

مصحوبة بتقرير مجلس  ، القصيرة لنصيةأو الرسائل ا أو عن طريق البريد اإللكتروني مسجلةعلى االقل باللغة العربية وبكتب 

 عل ــــــــر يومــــــــة عشــــــاع  بخمســــــــــــل املوعد املحدد لإلجتمــــــــوذلك قب  االدارة وتقرير مدققي الحسابات
ً
ول ــــل وذلك بعد الحصـــى األقــــــا

ورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة ــــــك اإلجتماع وترسل صــــــــال ذل ــــــــدول أعمــــــــن الدعوة جــــــــب أن تتضمــــــــــــى موافقة الهيئة، ويجــــــــعل 

 ".ةــــــــــــوالسلطة املختص

 

 

 

 

سعيد مبارك الهاجري  اإلسم:                                 

رئيس مجلس اإلدارة                                              

 

    التوقيع: 

 

2020مايو  12 التاريخ:   

 

 

 


