Notice of Annual General Assembly Meeting
The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (Company) is pleased to invite all the shareholders to attend the Annual General
Assembly Meeting (AGM) of the Company to be held at 11.00 am on Tuesday 23 April 2019 in the auditorium, Ground Floor, IPIC
Tower, IPIC Square, Muroor Road, Abu Dhabi, UAE to review and approve the following ordinary resolutions:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position in relation to the
financial year ended 31 December 2018.
Discuss and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2018.
Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December
2018.
Consider and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute a cash dividend of 5.0 fils per share for the year
ended 31 December 2018.
Review and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2018
Release the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2018.
Release the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2018.
Appoint the External Auditors of the Company for the year 2019 and determine their fees.

Matters Requiring Special Resolutions:
1.

Amend Article 34-1 of the Articles of Association of the Company to read as follows:
“An invitation to Shareholders to attend the General Assembly by publishing the same in two (2) daily local
newspapers one of which is published in the Arabic language, and by registered letters or by SMS and email
(where available), at least fifteen (15) days prior to the determined date for convening the meeting, after
obtaining the SCA’s approval. The invitation shall include the agenda of that General Assembly and a copy
of the invitation papers shall be sent to the Competent Authority.”

2.

Amend Article 35-2 of the Articles of Association of the Company to read as follows:
“Registration for attending the General Assembly will be closed at such time the chairman of the meeting
announces whether the meeting is quorate or not. Any registration of a Shareholder or a proxy will not be
acceptable thereafter and the vote and opinion of such Shareholder on the matters discussed during the
meeting will not be taken into account.”

Notices:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Registration opens at 10.30 am on Tuesday 23 April 2019 at IPIC Tower reception area on the Ground Floor, IPIC Tower, IPIC Square,
Muroor Road, Abu Dhabi, UAE. Shareholders who are registered one day before the AGM (Monday 22 April 2019) on the Share Register
kept with the Dubai Financial Market only shall have the right to attend and vote at the AGM. Each shareholder has the right to authorise
another person who is not a director of the Company to attend the AGM and vote on his or her behalf pursuant to a written proxy in the form
prescribed in the invitation. The proxy form must be submitted and delivered to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB
Building Khalifa Business Park, Al Qurm District, 4th floor, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, UAE, not less than two days prior to the date of the
meeting. Only original proxies will be accepted.
A proxy for a number of shareholders may not represent more than 5% of the Company’s share capital.
Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their
parent or guardian.
A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or
its equivalent to represent such corporate person in the AGM. The delegated person will have the powers as determined in the delegating
resolution. A copy of the relevant resolution, power of attorney or other corporate authority must be submitted.
The AGM will only be valid if attended by shareholders (or their proxies) who represent at least 50% of the Company’s capital. If this quorum
is not achieved at the first meeting, a second meeting will be held on Tuesday 30 April 2019 at the same place and time. The second
meeting will be considered valid regardless of the number of attendees. All duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full
force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi
Bank, FAB Building Khalifa Business Park, Al Qurm District, 4th floor, P.O. Box 6316, Abu Dhabi, UAE, not less than two days prior to the
date of the meeting.
Each shareholder who is registered in the Company’s share book on Monday 22 April 2019 is entitled to attend the first meeting on Tuesday
23 April 2019. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, shareholders who are registered in the Company’s share book on
Monday 29 April 2019 shall be entitled to attend the second meeting on Tuesday 30 April 2019. The second meeting shall be quorate if
attended by any shareholder.

Shareholders who are registered in the Company’s share book on Sunday 5 May 2019 shall be deemed to be entitled to receive the dividend
if the AGM is convened on its first meeting date on Tuesday 23 April 2019. Shareholders who are registered on Sunday 12 May 2019 shall
be deemed to be entitled to receive the dividend if the AGM is convened on its second meeting date on Tuesday 30 April 2019.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are delivered properly.
Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.
9. The Company’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018 and the Company’s corporate governance report
are available via the Company’s page on the Dubai Financial Market and the Company’s website (www.arabtecholding.com). Hard copies
will also be made available at the AGM venue upon registration on the day of the AGM.
10. A special resolution is a resolution adopted by shareholders representing 75% of the shares present at the AGM.
11. The following link is to the Investors Rights in Securities Guidelines Book which is available on the SCA’s official website:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
7.

Chairman of the Board of Directors

دعوة لحضور اجتماع الجمعة العمومية السنوية
يسر مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع"( .الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ("اجتماع
الجمعية العمومية") والذي سينعقد في تمام الساعة  11صباح يوم الثالثاء الموافق 23أبريل  2019في قاعة االجتماعات بالطابق األرضي في برج
آيبيك ،ايبيك سكوير ،شارع المرور ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك للنظر في القرارات العادية التالية والمصادقة عليها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والتصديق عليه.
سماع تقرير مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والتصديق عليه.
مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والتصديق عليهما.
مناقشة توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع  5.0فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والتصديق
عليه.
النظر في مكافأة مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والتصديق عليها.
إبراء ذمة مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
إبراء ذمة المدقق الحسابي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية  2019وتحديد أتعابه.

موضوعات تحتاج إلى قرار خاص
 -1تعديل المادة  1-34من النظام األساسي للشركة لتصبح على النحو التالي" :توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية بإعالن
في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية في الدولة ومن خالل إخطار المساهمين بكتب مسجلة -أو من خالل إرسال رسائل نصية
هاتفية والبريد اإللكتروني "إن وجد" – وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما ً على األقل وذلك بعد الحصول على موافقة
الهيئة ،ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الهيئة والسلطة المختصة".
 -2تعديل المادة  2-35من النظام األساسي للشركة لتصبح على النحو التالي" :يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بعد إعالن
رئيس االجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك االجتماع أو عدم اكتماله ،وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك
االجتماع كما ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع".
مالحظات:
.1

.2
.3
.4

.5

.6

يبدأ التسجيل في تمام الساعة  10:30صباح يوم الثالثاء الموافق  23أبريل  2019بمنطقة االستقبال في الطابق األرضي من برج آيبيك،
آيبيك سكوير ،شارع المرور ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ
سابق لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بيوم واحد (يوم اإلثنين الموافق  22أبريل  )2019فقط حق حضور اجتماع الجمعية العمومية
والتصويت فيها .يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت
بالنيابة عنه وذلك بموجب تفويض خطي وفقا ً للنموذج المبين في هذه الدعوة .يتعين تقديم نموذج التفويض وتسليمه إلى إدارة خدمات اإلصدار
لدى بنك ابوظبي األول ،مبنى بنك أبوظبي األول ،مجمع خليفة لألعمال ،منطقة القرم ،الطابق الرابع ،ص.ب ،6316 :.أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة ،في خالل مدة ال تقل عن يومين قبل تاريخ االجتماع .سيتم قبول نماذج التفويض األصلية فقط.
ال يجوز للوكيل عن عدد من المساهمين أن يمثل أكثر من  %5من رأس مال الشركة.
يمثل ناقصي األهلية أو فاقديها النائبون عنهم قانوناً ،كما يمثل القصر أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم.
للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار م ن مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية
العمومية للشركة ،ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض .يتعين تقديم نسخة عن قرار التفويض أو الوكاله أو
غيرها من مستندات تفويض الصالحيات.
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون (أو وكالء عنهم) يمثلون ما ال يقل عن ( )%50من رأس مال الشركة،
فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول ،سيتم عقد االجتماع الثاني يوم الثالثاء الموافق  30أبريل  2019في نفس المكان والزمان .يتم
اعتبار انعقاد االجتماع الثاني صحيحا ً بغض النظر عن عدد الحضور ،وتظل جميع نماذج التفويض المستكملة أصوالً سارية المفعول بشكل
تام لحضور أي اجتماع مؤجل إال إذا تم إلغاء نموذج التفويض من قبل المساهم المعني بموجب إشعار موجه إلى إدارة خدمات اإلصدار لدى
بنك ابوظبي األول ،مبنى بنك أبوظبي األول ،مجمع خليفة لألعمال ،منطقة القرم ،الطابق الرابع ،ص.ب ،6316 :.أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة بمدة ال تقل عن يومين قبل تاريخ االجتماع.
يكون كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم اإلثنين الموافق  22أبريل  2019مخوالً بحضور االجتماع األول يوم الثالثاء الموافق
 23أبريل  .2019في حالة عدم توافر النصاب النعقاد االجتماع األول ،يكون لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في يوم اإلثنين
الموافق  29أبريل  2019حق حضور االجتماع الثاني يوم الثالثاء الموافق  30أبريل  ،2019ويكون نصاب االجتماع الثاني مكتمالً في حالة
حضور أي مساهم.

 .7يعتبر كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في يوم األحد الموافق  5مايو  2019مخوالً باستالم أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية
العمومية في تاريخ اجتماعها األول يوم الثالثاء الموافق  23أبريل  .2019ويكون المساهمين المسجلين في يوم األحد الموافق  12مايو 2019
مخولين باستالم أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم الثالثاء الموافق  30أبريل .2019
 .8على السادة المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استالم األرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي
المالي.
 .9تم اإلفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على
صفحة الشركة بالموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرهما على الموقع اإللكتروني للشركة ).(www.arabtecholding.com
سيتم توفير نسخ عنهما في مكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عند التسجيل في يوم انعقاد الجمعية العمومية.
 .10القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية
العمومية للشركة.
 .11لالطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية ،يرجى اتباع الرابط التالي على الموقع الرسمي لهيئة األوراق المالية والسلع:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

رئيس مجلس اإلدارة

