
)“ال�شركة”(  �ش.م.ع.  القاب�ضة  اأمانات  �ضركة  )“املجل�ش”(  اإدارة  جمل�ش  يت�ضرف 

بدعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية لل�ضركة )“اجلمعية العمومية”( 

واملقرر اإنعقادها يوم االحد، املوافق 24 مار�ش 2019 يف متام ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا، 

بفندق العنوان بوليفارد، قاعة االحتفاالت 2، بوليفارد ال�ضيخ حممد بن را�ضد ، و�ضط 

مدينة دبي، �ش.ب. 214477 دبي، االإمارات العربية املتحدة ، دبي، وذلك للنظر يف 

جدول االأعمال االأتي:

جدول الأعمال

املالية  ال�ضنة  املايل عن  ومركزها  ال�ضركة  ن�ضاط  املجل�ش عن  تقرير  �ضماع  1 .

املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018 والت�ضديق عليه.

 2 .2018 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  احل�ضابات  مدقق  تقرير  �ضماع 

والت�ضديق عليه.

مناق�ضة ميزانية ال�ضركة وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر عن ال�ضنة املالية املنتهية يف  3 .

31 دي�ضمرب 2018 والت�ضديق عليها.

% من  4 .1.5 اأرباح نقدية بواقع  ب�ضاأن توزيع  االأطالع واملوافقة على مقرتح املجل�ش 

يف املنتهية  ال�ضنة  عن  الواحد(  لل�ضهم  فل�ش   1.5( �ضهم  لكل  االأ�ضمية   القيمة 

31 دي�ضمرب 2018.

االأطالع واملوافقة على املقرتح ب�ضاأن مكافاأة املجل�ش. 5 .

. اإبراء ذمة املجل�ش عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018. 6

. اإبراء ذمة مدقق احل�ضابات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018. 7

تعيني مدقق ح�ضابات لل�ضنة املالية 2019. 8 وحتديد اتعابه.

ب�ضاأن   9 .2015 ل�ضنة   2 رقم  االحتادي  القانون  من   )3(152 املادة  ن�ش  مبوجب 

مناف�ضة  اأعمال  يف  باالإ�ضرتاك  املجل�ش  الع�ضاء  الرتخي�ش  التجارية،  ال�ضركات 

لل�ضركة واأن ُيتجروا حل�ضابهم اأو حل�ضاب غريهم يف كل اأو اأحد فروع الن�ضاط الذي 

االإدارة تطبيق اف�ضل معايري احلوكمة يف  تزاولة ال�ضركة، على ان يراعي جمل�ش

تلك الظروف.

مالحظات:

اأع�ضاء  ينيب عنه من يختاره من غري  اأن  العمومية  له حق ح�ضور اجلمعية  •يجوز ملن  	
لعدد من  الوكيل  يكون  اأال  ويجب  بالكتابة  ثابت  توكيل خا�ش  االإدارة مبقت�ضى  جمل�ش 

امل�ضاهمني حائزًا بهذه ال�ضفة على اأكرث من )5%( خم�ضة باملائة من راأ�ش مال ال�ضركة، 

وميثل ناق�ضي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

اإدارته مبوجب قرار من  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�ش  •لل�ضخ�ش االعتباري  	
جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجلمعية العمومية، ويكون لل�ضخ�ش املفو�ش 

ال�ضالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.

• هو �ضاحب احلق يف  يكون مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم اخلمي�ش املوافق 21 مار�ش 2019	

احل�ضور والت�ضويت يف اجلمعية العمومية.

االأرباح هو  يكون �ضاحب احلق يف  �ضوف  االأرباح،  توزيع  املوافقة على مقرتح  •يف حال  	
مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم االأربعاء املوافق تاريخ 3 اأبريل 2019.

من  ال�ضركة  حوكمة  وتقرير  لل�ضركة  املالية  البيانات  على  االطالع  للم�ضاهمني  •ميكن  	
خالل املوقع االلكرتوين ل�ضوق دبي املايل )www.dfm.ae( وكذلك املوقع االلكرتوين 

.www.amanat.com لل�ضركة

•ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �ضحيحًا اإال اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميلكون اأو ميثلون  	
بالوكالة ما ال يقل عن )50%( من راأ�ضمال ال�ضركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�ضاب يف 

االجتماع االأول فاإنه �ضيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ 31 مار�ش 2019 يف نف�ش املكان 

والزمان. ويعترب االجتماع الثاين �ضحيحا اأيا كان عدد احلا�ضرين. يف حال االجتماع 

الثاين، يكون مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم اخلمي�ش املوافق 28 مار�ش 2019 هو �ضاحب 

احلق يف احل�ضور والت�ضويت يف االجتماع الثاين للجمعية العمومية و�ضاحب احلق يف 

االأرباح هو مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم االأربعاء املوافق لتاريخ 10 ابريل 2019.

•على امل�ضاهمني حتديث بيانات االإت�ضال اخلا�ضة بهم وعناوينهم لدى �ضوق دبي املايل  	
للتاأكد من اإ�ضتالم االأرباح على النحو االأن�ضب حيث اأنه يف حال توزيع االأرباح، فاإن ذلك 

�ضوفة يتم عن طريق �ضوق دبي املايل.   

جمل�س الإدارة

توكيــل خــا�س

ال�ضّيد/ رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة اأمانات القاب�ضة �ش.م.ع املحرتم

حتّيـة طّيبـة وبعـد، 

اأنا / نحن : 

عنّي/ُنعنّي مبوجب هذا التوكيل: 
ُ
امل�ضاهم / امل�ضاهمني يف �ضركة اأمانات القاب�ضة �ش.م.ع ، اأ

ال�ضّيد/ 

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

اجلمعّية العمومّية ال�ضنوي املقرر اإنعقاده  يوم االأحد املوافق 24 مار�ش 2019 واأي تاأجيل له.

رقم امل�ضاهم: 

التوقيع : حتريًرا يف:         /         /2019 م.  

The Board of Directors (“Board”) of Amanat Holdings PJSC (“Company”) is pleased 
to invite you to attend the annual general meeting (“General Meeting”) of the Company 
that will be held on Sunday, 24 March 2019 at 4pm, at the Address Boulevard Hotel, 
Boulevard Ballroom 2, Sheikh Mohammed Bin Rashed Boulevard, Downtown Dubai, 
214477 - Dubai, UAE, to consider the following agenda:
Agenda

Consider and approve the Board report in respect of the Company’s activities and 1. 
financial position for the fiscal year ending 31 December 2018.
Consider and approve the auditor’s report for the fiscal year ending 31 December 2. 
2018.
Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the 3. 
fiscal year ending 31 December 2018;
Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends of 4. 
1.5% of the nominal value of each share (1.5 fils per one share) for the fiscal year 
ending 31 December 2018.
Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;5. 
Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2018.6. 
Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending  7. 
31 December 2018.
Appointing the auditor for the fiscal year 2019 and determining its  8. 
remuneration.
Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial9.  
companies, to authorize the members of the Board to undertake competing  
business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others 
in one or all of the Company’s activities, provided that the board applies best in 
class governance standards in such instances.

Remarks:
• Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any 

person elected by such shareholder, other than a director of the Board, under a special 
written proxy. A proxy of a number of shareholders may not hold in this capacity over 
5% of the share capital of the Company. Minor and/or incapacitated shareholders will 
be represented by their legal representatives.

• A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge 
of its management under a resolution passed by its board of directors or  
managers to represent the corporate person in the General Meeting. The  
delegated person shall have the authority as determined by the authority 
resolution.

• The registered holder of a share on Thursday, 21 March 2019, shall have the right to 
attend and vote at the General Meeting.

• If any dividends are declared for distribution, the registered holder of a share on 
Wednesday 3 April 2019, shall have the right to the dividends.

• The shareholders may review the financial statements of the Company and the  
Company’s corporate governance report  on DFM website (www.dfm.ae) and the 
Company’s website (www.amanat.com).

• The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in  
person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the  
Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a 
second meeting will take place on 31 March 2019 at the same venue and time and the 
second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage. 
In case of the second meeting, the registered holder of a share on Thursday, 28 March 
2019, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any 
dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a 
share on Wednesday 10 April 2019, shall have the right to the dividends.

• Shareholders must update their contact details and addresses registered with DFM to 
make sure they receive their dividends in a proper manner, as in the case of distribution 
of dividends, such distribution will be carried out via DFM.

The Board of Directors 

Proxy
To the Chairman of Amanat Holdings PJSC 
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of Amanat Holdings PJSC 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 Sunday 24 March 2019, or any adjourned meeting thereof: 
Shareholder’s number
Date: .........../............./2019 Signature:

Shareholder of  Amanat Holdings PJSC
Invitation of the Annual General Meeting

�سركة اأمانات القاب�سة �س.م.ع. ال�سادة امل�ساهمني

 دعوة اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية


