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اإلفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
التاري خ:
اسم ر
الشكة المدرجة:

26/08/2020
دار التكافل (ش.م.ع)

تاري خ ويوم االجتماع:
توقيت بدء االجتماع:
توقيت نهاية االجتماع:
مكان انعقاد االجتماع:
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
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 .2نسبة الحضور من خالل
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ون% :
التصويت االلكت ي
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع
الجمعية العمومية:

%28.28
%37.56
0
المصادقة عل إستقالة أعضاء مجلس االدارة التالية أسمائهم :
-

سعادة اللواء (المتقاعد) عبدالعزيز البناي
السيد عل حميد العويس
السيد يعقوب بن عيىس الرسكال
الدكتور محمد رشف

إنتخاب أربعة أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم الستكمال ر
فتة األعضاء
المستقيلي والمنتهية يف .2021
بعد جمع وفرز األصوات أعلن عن النتائج عل النحو األب :
 -1السيد محمد أكوب (نسبة أصوات )% 27,14
 -2السيد مطر حمدان سلطان حمد العامري (نسبة أصوات )% 24,38
عسيان (نسبة أصوات )% 24,10
 -3السيد عبدهللا مالك
ر
 -4السيد خلف سلطان راشد سعيد الظاهري (نسبة أصوات )% 24,08

Head Office: 0 -14 Tower - Business bay I Tel: +97143041500 I Fax: +97145530389 I P.O.BOX: 235353, Dubai, UAE info@dat.ae
)I www.dat.ae I 800-Takaful (8252385

تم طلب إضافة بند يف جدول األعمال من خالل خطاب مكتوب من بعض
المساهمي والذي يملكون ر
أكت من  %10من اسهم ر
الشكة  ،حيث تم
الموافقة عل الطلب و هو مناقشة توزي ع األرباح عل المساهمي عن السنة
ديسمت .2019
المالية المنتهية يف 31
ر
أوضح رئيس اإلجتماع أن التصويت سوف يكون عل توزي ع األرباح المحققة
خالل النصف األول من العام  2020حيث أن السنة المالية المنتهية زف
 31ديسمي  2019قد تم إغالقها ،حيث حققت ر
الرسكة خالل النصف األول من
العام الحال  2020أرباح تعادل  5.5مليون درهم  ،هاذا و سيتم توزي ع مبلغ
 4.9مليون اي ما يعادل  %3.27من رأس المال .
تم التصويت بالموافقة عل توزي ع األرباح من قبل الحضور بنسبة . %94
البند أعاله خاضع لموافقة هيئة األوراق المالية والسلع.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع
الجمعية العمومية:

 الموافقة عل تعديل المادة  42من عقد تأسيس رالشكة
تمت الموافقة عل القرار إعاله باألغلبية بنسبة %100
 الموافقة عل إضافة بند إل المادة  43من عقد تأسيس رالشكة
تمت الموافقة عل القرار إعاله باألغلبية بنسبة %100
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