Notice of General Assembly Meeting (Virtual 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 Monday
30/11/2020 at the IPIC Auditorium, IPIC Tower, IPIC Square, Muroor Road, Abu Dhabi, UAE via virtual
attendance technologies. An electronic link for the meeting will be sent to the shareholders via SMS, email
(as available) and through DFM portal to discuss and adopt appropriate resolutions in respect of the
following agenda:
1. Consider all the steps undertaken so far by the Board of Directors of the Company to implement
the special resolution adopted by the shareholders on 30 September 2020.
2. Approve, if necessary, via a Special Resolution to authorize the Board of Directors of the Company
to amend the timetable specified in the Special Resolution issued at the General Assembly Meeting
referred to in item 1 above.
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. According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance
Manual, we would like to inform the shareholders with the following:
Each shareholder who is entitled to attend the general assembly meeting may delegate any
person, other than board members, employees of the company, a securities brokerage company,
or its employees, by virtue of a special written proxy, which expressly provides the right of an
attorney to attend the meetings of the general assembly and to vote on its decisions. In such
capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the
Company issued share capital. The shareholder’s signature on the proxy shall be the signature
approved by one of the following parties, and the company shall take the necessary measures to
verify that.
(A) The Notary Public.
(B) Chamber of Commerce or economic department in the country.
(C) A bank or company licensed in the country provided that the shareholder has an account
with either of them.
(D) Any other entity to perform notarization.

3.

Shareholders registered in the shareholders register on Sunday 29 Nov 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 07/12/2020 at the same place and time. (The second
meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not exceeding fifteen (15)
days from the date of the first meeting. 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. (This item is added if there are any issues that require a special resolution).

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 "عن بعد"
لشـــركـــــة أرابتك القابضة (شركـــة مساهمة عامة)
يتشرف مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية
ظهر من يوم االثنين الموافق  2020/11/30في قاعة االجتماعات
ًا
العمومية شخصي ًا وذلك في تمام الساعة الواحدة
في برج آيبيك ،ايبيك سكوير ،شارع المرور ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،والكترونياً باستخدام تقنية الحضور عن

بعد ،وسوف يتم إرسال رابط إلكتروني للمساهمين لحضور االجتماع عبر رسائل نصية وعبر البريد اإللكتروني (بالقدر
المتوافر) وكذلك من خالل الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي ،وذلك لمناقشة واعتماد الق اررات المناسبة فيما يتعلق

بجدول األعمال التالي:
 .1النظر في جميع اإلجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة حتى الوقت الحاضر لتنفيذ القرار الخاص
الصادر عن المساهمين خالل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  30سبتمبر .2020

 .2الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس إدارة الشركة لتعديل الجدول الزمني المقرر بموجب القرار
الخاص الصادر عن الجمعية العمومية المشار إليها في البند ( )1من جدول األعمال إذا اقتضت الحاجة

لذلك.
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 حائ اًز بهذه الصفة على أكثر من ()%5
خمسة بالمئة من األسهم في رأسمال الشركة ،ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانون ًا( ،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 .ووفقاً لما ورد بالبندين  1و 2من المادة رقم  40من دليل الحوكمة ،نود أن نلفت السادة المساهمين

إلى ما يلي:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو

العاملين بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة
ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على ق ارراتها ،ويجب أال

يكون الوكيل – لعدد من المساهمين – حائ ًاز بهذه الصفة على أكثر من ( )%5من رأس مال الشركة المصدر.

ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ،ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو
(أ)

التوقيع المعتمد من  /لدى أحد الجهات التالية ،وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك.
الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د)

أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

 .3يكون مالك السهم المسجل في سجل المساهمين يوم األحد الموافق  29نوفمبر  2020هو صاحب الحق في
التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

 .4يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي
.www.dfm.ae

 .5ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً 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  2020/12/07في نفس المكان والزمان( .يتم عقد االجتماع الثاني بعد مدة ال تقل عن خمسة ()5

أيام وال تتجاوز خمسة عشر ( )15يوماً من تاريخ االجتماع األول .يعتبر االجتماع المؤجل صحيحاً 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( .تتم إضافة هذا البند إذا كانت هناك أية مواضيع

تتطلب اتخاذ قر ٍار خاص).

 .7يمكن للمساهمين االطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على
الموقع الرسمي لهيئة األوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

