


دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

ــة  ــة ش.م.ع (الشــركة) بدعــوة الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعي يتشــرف مجلــس إدارة مجموعــة أغذي
اللحظــي  المرئــي  التواصــل  خاصيــة  مــع  بعــد  عــن  الحضــور  تقنيــة  اســتخدام  طريــق  عــن  والمشــاركة  العموميــة 
والتصويــت اإللكترونــي أثنــاء انعقــاد االجتمــاع وتقديــم استفســاراتهم ومناقشــة كل البنــود والتصويــت علــى كل قــرار 
بشــكل مباشــر وســوف يتــم إرســال الرابــط لحضــور االجتمــاع بالبريــد اإللكترونــي ورســائل نصيــة للمســاهمين (بالقــدر 
المتوافــر) ومــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة، وذلــك فــي تمــام الســاعة الرابعــة  عصــًرا 

من يوم اإلثنين الموافق 2021/9/27 للنظر في جدول األعمال التالي:

• الموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة بمبلــغ 0.0825 درهــم للســهم الواحــد بقيمــة إجمالية قدرها 
65.31 مليون درهم.  

مالحظات:
يجــوز لمــن لــه حــق حضــور الجمعيــة العموميــة أن ينيــب عنــه مــن يختــاره مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
العامليــن بالشــركة أو شــركة وســاطة فــي األوراق الماليــة أو العامليــن بهــا بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة 
ينــص صراحــة علــى حــق الوكيــل فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا. ويجــب أال 
الشــركة  مــال  رأس  مــن   (%5) مــن  أكثــر  علــى  الصفــة  بهــذه  حائــًزا  المســاهمين-  مــن  -لعــدد  الوكيــل  يكــون 

المصدر. ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوًنا.
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يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد 
الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك.
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بنــاًء علــى توجيهــات هيئــة األوراق الماليــة والســلع، علــى مســاهمي الشــركة الذيــن ســيحضرون عــن بعــد تســجيل 
الحضــور للتمكــن مــن التصويــت علــى بنــود الجمعّيــة العمومّيــة الســنوّية إلكترونيـًــا. يفتــح بــاب التســجيل للتصويــت 
اإللكتروني اعتباًرا من الساعة 4 عصًرا  من يوم األحد الموافق 26 سبتمبر  2021 ويتم إغالق التسجيل في تمام الساعة 
3 عصــًرا مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 27 ســبتمبر 2021. بالنســبة للتســجيل اإللكترونــي، يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي 
البريــد  التوكيــالت علــى عنــوان  التوكيــالت إرســال نســخة مــن  التالــي: www.smartagm.ae ويجــب علــى حاملــي 
اإللكترونــي التالــي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com] مــع االســم ورقــم الهاتف المتحرك الســتالم رســائل نصية 
إلكترونــي /بريــد   00971566804872 هاتــف  علــى  للشــركة  المســتثمرين  عالقــات  مــع  التواصــل  أو  للتســجيل 
sahar.srour@agthia.com فــي حالــة وجــود أي استفســار بالنســبة آلليــة التســجيل والحضــور عــن بعــد يرجــى 
التواصــل علــى البريــد اإللكترونــي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com] مــع العلــم بــأن ذلــك الرابــط يتضمــن شــرًحا 
تفصيلًيــا ودليــل االســتخدام الخــاص بالتســجيل والتصويــت. فــي كل األحــوال يتعّيــن إرســال صــورة خطــاب التوكيــل 
بالبريــد اإللكترونــي إلــى بنــك أبــو ظبــي التجــاري (منظــم االجتمــاع) وأّي مســتندات داعمــة لــه علــى البريــد اإللكترونــي 
التالي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com] ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق 

.(SMS) وإرسال اسم المستخدم وكلمة السّر إلكمال التسجيل بواسطة خدمة الرسائل النصية
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يكون مالك السهم المسجل في 26 سبتمبر 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.  .5

يكون المساهم المسجل في سجل أسهم بتاريخ الخميس 7 أكتوبر 2021 هو صاحب الحق في الحصول على 
توزيعات األرباح
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ستقوم الشركة بتسجيل وقائع االجتماع عن بعد. .8

يمكنكــم اإلطــالع علــى دليــل حقــوق المســتثمرين فــي األوراق الماليــة والمتوفــر بالصفحــة الرئيســية علــى موقــع 
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx :الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي
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يمكــن للمســاهمين االطــالع علــى البيانــات الماليــة للشــركة وتقريــر الحوكمــة وعلــى التعديــالت المقترحــة علــى 
www.agthia.com :والموقع اإللكتروني للشركة www.adx.ae :النظام األساسي من خالل الموقع اإللكتروني للسوق
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يجــوز ألي شــخص اعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القائميــن علــى إدارتــه بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارتــه أو مــن 
يقــوم مقامــه، ليمثلــه فــي الجمعيــة العموميــة للشــركة، ويكــون للشــخص المفــوض الصالحيــات المقــررة بموجــب 

قرار التفويض. 
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ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيًحــا إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن 
(50%) مــن رأســمال الشــركة، فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقد االجتمــاع الثاني يوم 
اإلثنين بتاريخ 4 أكتوبر 2021 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيالت الصادرة لالجتماع الثاني سارية المفعول، 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيًحا بمن حضر.
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الكاتب العدل.
غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
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مجلس ا�دارة




