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  )شركـــة مساھمة عامة(شـــركـــــة داماك العقارية دبي 

   ا�ع%ن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة

  

يتشرف مجلس إدارة الش'ركة ب'إع/م الس'ادة المس'اھمين ع'ن ف'تح ب'اب الترش'يح لعض'وية مجل'س إدارة الش'ركة وذل'ك 

/ ولك''ل ش''خص ،06/06/2020المواف''ق  الس''بتإل''ى ي''وم  27/05/2020 المواف''ق ا4ربع''اءخ''/ل الفت''رة م''ن ي''وم 

مساھم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس ا9دارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طل'ب الكترون'ي 

 :يتق'''''''''''''''دم ب'''''''''''''''ه إل'''''''''''''''ى إدارة الش'''''''''''''''ركة  م'''''''''''''''ن خ'''''''''''''''/ل البري'''''''''''''''د ا:لكترون'''''''''''''''ي الت'''''''''''''''الي

)CompanySecretary@damacgroup.com( ، وعلى أن يرف'ق بالطل'ب نب'ذة تعريفي'ة ع'ن مقدم'ه وص'فة

  ).عضو مستقل –عضو غير تنفيذي  –عضو تنفيذي ( العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسھا 

  :شروط عامة

 .أعضاء) 5(عدد ا4عضاء المطلوب انتخابھم لعضوية مجلس ا9دارة خمس  .1

أيام من تاريخ ا9ع/ن وذلك وفقا لمتطلبات ) 10(لمدة سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس ا9دارة مفتوحا  .2

ليل حوكمة الشركات اعتماد دبشأن  2020لسنة ) م.ر/3(من قرار مجلس إدارة الھيئة رقم ) 9(المادة 

 .العامة المساھمة

) 2(رقم  ا:تحادييشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ا9دارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون  .3

اعتماد بشأن  2020لسنة ) م.ر/3(في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الھيئة رقم  2015لسنة 

 .والنظام ا4ساسي للشركة العامة ليل حوكمة الشركات المساھمةد

من قرار مجلس إدارة الھيئة رقم ) 10(يشترط أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليھا في المادة  .4

 .2020لسنة ) م.ر/3(

  .: يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر .5

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتھم الخاصة بالترشيح في لوحة ا9ع/نات الموجودة بالمقر الرئيسي  .6

بتاريخ  )www.damacproperties.com(للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية 

08/06/2020. 

 .بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح وسوق دبي الماليسيتم موافاة ھيئة ا4وراق المالية والسلع  .7

 

 

 


