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دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشـــركـــــة األغذية المتحدة (شركـــة مساهمة عامة)
يتشرف مجلس إدارة شركة األغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ال 44وذلك في تمام الساعة
الحادية عشر صباحا يوم األثنين الموافق  2019/03/25في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية ،خلف مصنع بيبسي،
التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – االمارات العربية المتحدة للنظر في جدول األعمال التالي- :
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سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  2018/12/31والتصديق عليه.
سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  2018/12/31والتصديق عليه.
مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  2018/12/31والتصديق عليه.
النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع  %10أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ،2018/12/31أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  ،2018/12/31أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام  2019وتحديد أتعابه.
قرار خاص- :

 .9االطالع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعامالت مع األطراف ذات العالقة لعام .2019
 المخبززز الحززدي (ذ.م.م) أحززد عمززالء شززركة األغذيززة المتحززدة بقيم ة مبيعةةا تقريبي ة  125,000درهززم ش زهريا مززن الزيززوت
والسمون ،أجمالي المبلغ 1,500,000درهم سنويا ويمثل متوسط شهري  %0,41من رأس مال الشركة تقريبا.
 الموافقزة علززى مقتززرح مجلزس االداراة لشززراء سززكن العمززال الخزاد بشززركة المتحززدة للعلززب (ش.ذ.م.م) وتفزوي مززن يلزززم مززن
اعضاء مجلس االدارة الستكمال اجراءات الشراء وللتفاوض وفقا لتقيم معتمد وبما اليتجاوز قيمته خمسة مليون درهم.

 .10مالحظات:
 .1يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال
يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا ً بهذه الصفة على أكثر من ( )%5خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ،ويمثل ناقصي األهلية
وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
 .2للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ،ليمثله في الجمعية
العمومية للشركة ،ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 .3يكون مالك السهم المسجل في يوم الثالثاء الموافق  2019/03/24هو صاحب الحقق فقي التصقويت فقي الجمعيقة العموميقة ،أمقا مقالكو السقهم
المسجلون يوم  2019/04/04هم مستحقي توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31
 .4في حالة عدم اكتمال النصقاب الققانوني فقي االجتمقاو األول تعتبقر التقوكيالت الصقادرة عقن المسقاهمين نافقذة وفعالقة مقالم يقتم أخطقار الشقركة
بإلغاء هذه التوكيالت خطياً.
 .5ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ( )%50من رأسمال الشركة،
فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماو األول فإنه سيتم عقد االجتماو الثاني بتاريخ  2019/04/04في نفس المكان والزمان( .ويعتبر
االجتماو المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
 .6يمكن للمساهمين االطالو على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة اثناء االجتماو أو من خالل الموقع االلكترونقي
لسوق دبي المالي.
 .7على السادة المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب
حيث أنه في حال توزيع أرباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي عمال بقرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم  2لسنة .2015
"تعريف القرار الخاص :القـــــرار الصادر بأغلبيـــــة أصـــــوات المساهمين الذيين يملـــــذـون مذاق يقــــذـل عــــذـن ال ــــذـة أربــــذـاع األسهــــذـ
المم لـــــة فــــــــــي اجتماع الجمعيّـــــة العموميّـــــة للشرــــــة".
مجلس اإلدارة
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