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Arabtec Holding PJSC

شركة ارابتك القابضة ش.م.ع

اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") بإعالم السادة المساهمين عن
فتح باب الترشيح لعضويتين في مجلس إدارة الشركة وذلك خالل الفترة الممتدة من يوم
السبت الموافق  7مايو  2016إلى يوم السبت الموافق  21مايو  2016ولكل شخص
توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب
طلب يتقدم به الى امين سر مجلس اإلدارة ،السيد اليكس غازي ،على ان يرفق بالطلب نبذة
تعريفية عنه وعن خبراته وشهاداته العلمية وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه
على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).
شروط عامة
.1

عدد األعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة هو عضوان وذلك تماشياً مع زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة الذي أقرتها الجمعية

العمومية في اجتماعها السنوي الذي عقد بتاريخ  20ابريل  2016ووفقاً ألحكام القانون واألنظمة السارية المفعول وعقد تأسيس الشركة

ونظامها األساسي.
.2

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا لمدة خمسة عشر ( )15يوماً من يوم السبت  7مايو  2016إلى يوم السبت الموافق 21

مايو  2016وذلك وفقاً لمتطلبات المادة ( )12المعدلة من القرار الوزاري رقم ( )518لسنة  2009بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط

المؤسسي.
.3

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق عليه الشروط والمتطلبات الواردة في القوانين واألنظمة السارية والقرار الوزاري رقم

.4

يجب على من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ان يقوم بتعبأة طلب الترشيح المتوفر على موقع الشركة اإللكتروني

( )518لسنة  2009بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي وتعديالته والنظام األساسي للشركة.
( )http://www.arabtecholding.comوان يرفق بالطلب:

أ-

ب-

نبذة تعريفية عنه؛ و
خبراته؛ و

ت -شهاداته العلمية؛ و

ث -صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

.5

يجب تسليم اصل الطلب والنبذة التعريفية عنه وعن خبراته وشهاداته العلمية شخصياً من قبل المرشح الى امين سر مجلس اإلدارة /المستشار

.6

االمارات العربية المتحدة ،في موعد أقصاه الساعة الخامسة عص ارً من يوم السبت الموافق  21مايو .2016
تحتفظ الشركة بحق رفض أي طلب ال يتفق مع احكام القانون وأنظمة هيئة األوراق المالية والسلع او يتم تسليمه بعد اغالق باب الترشيح.

.7
.8

العام للمجموعة ،السيد اليكس غازي ،مكاتب الشركة في الطابق ( ،)8مركز التجارة العالمي – برج المكاتب ،شارع حمدان ،في أبو ظبي،

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة اإلعالنات الموجودة بالشركة وعلى موقع الشركة اإللكتروني

( http://www.arabtecholding.comبتاريخ  26مايو .2016

سيتم موافاة هيئة األو ارق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد اغالق باب الترشيح.

