Notice of General Assembly Meeting
Arabtec Holding (PJSC)
The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (Company) is pleased to invite all the
shareholders to attend the General Assembly Meeting (GAM) of the Company to be held at
13.00 p.m. on Thursday 24/09/2020 at the IPIC Auditorium, IPIC Tower, IPIC Square, Muroor
Road, Abu Dhabi, UAE to discuss the following agenda:
1. Confirm the appointment conducted by the Board of Directors of the Company of Mr. Waleed Al
Mokarrab Al Muhairi as non- Executive director of the Board of the Company to complete the
term of H.E Mohamed Thani Alrumaithi.
2. Special resolution: review and take a decision regarding the following:
2.1) The Board of Directors’ report on the financial position of the Company and the due liabilities;
2.2) Discuss all options available to the Company, whether to continue, dissolve or otherwise, in light
of the current financial situation, as required by the provisions of the Commercial Companies Law,
the amendments thereof, and the laws, decisions, and regulations in force in the UAE ;and
2.3) Approval under a special resolution of one of the options referred to in paragraph 2.2 above and
authorisation of the Board of Directors to implement that special resolution and to submit requests
to the competent bodies as required by the laws in force in the UAE.

Notes:
1.

Each shareholder who is entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than
a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a
number of shareholders who hold more than five percent (5%) of the shares in the capital of the Company.
Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. Provided that
(the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority’s Board of Directors’
Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be
taken into account).

2.

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 general assembly
of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

3.

Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 23 Sept 2020 shall be entitled to vote in
the general assembly meeting.

4.

The shareholders can review the financial statements of the Company on the website of DFM www.dfm.ae.

5.

The General Assembly shall only be valid if attended, by shareholders own or represent by proxy not less than
(50%) of the Company's share capital. If this quorum is not achieved at the first meeting, a second meeting will
be held on 30/09/2020 at the same place and time. The postponed meeting shall be considered valid,
regardless of the number of attendees.

6.

Special Resolution: a resolution issued by a majority of shareholders who hold at least three quarters of the
shares represented in the general assembly meeting of the shareholding company.

7.

Shareholders can review the investors’ rights in securities guide on the homepage of the Securities and
Commodities Authority’s official website on the following website:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investors-protection.aspx

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشـــركـــــة أرابتك القابضة (شركـــة مساهمة عامة )
يتشرف مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك
في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق  2020/09/24في قاعة االجتماعات في برج آيبيك ،ايبيك
سكوير ،شارع المرور ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة للنظر في جدول األعمال التالي:
 )1تأكيد عملية التعيين المنفذة من قبل مجلس إدارة الشركة للسيد وليد المقرب المهيري بصفة عضو مجلس
إدارة غير تنفيذي للشركة ،الكمال مدة العضوية الخاصة بسعادة محمد ثاني الرميثي.
 )2القرار الخاص :النظر في وتقرير اآلتي:
 )2.1تقرير مجلس االدارة عن الوضع المالي للشركة وااللتزامات المستحقة عليها
 )2.2مناقشة كافة الخيارات المتاحة للشركة سواء باالستمرار او الحل او خالفه في ظل الوضع المالي الحالي بما
يقتضيه أحكام قانون الشركات التجارية وتعديالته والقوانين والقرارات واالنظمة المعمول بها بالدولة
 )2.3الموافقة بموجب قرار خاص على أحد الخيارات المشار اليها في البند أعاله  2.2وتفويض مجلس االدارة
بتنفيذ ذلك القرار الخاص وبالتقدم للجهات المختصة بالطلبات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولة
مالحظات:
 .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(.على أن يتم مراعاة اإلشتراطات الواردة بالبندين  1و  2من المادة رقم ( )40من
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لسنة  2020بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
 .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 سجل المساهمين يوم األربعاء الموافق  23سبتمبر  2020هو صاحب الحق في التصويت في
الجمعية العمومية للشركة.
.4

يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق www.dfm.ae.

 .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 االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ  2020/09/30في نفس المكان
والزمان ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
 .6القرار الخاص  :هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع
الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
 .7يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب
الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

