
 
 

 شركة مساهمة عامة - أركان لمواد البناءشركة 
 لمساهمي الشركة السنوية دعــــوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

 
 لشركةدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي اش.م.ع، ب ركان لمواد البناء )أركان(يتشرف مجلس إدارة شركة أ

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:، في فندق فيرمونت أبوظبي مساءا   5الساعة تمام في  2014 أبريل 30الموافق  األربعاءعقده يوم  تقرر ذيال
 

 2013ديسمبر  11لسنة المالية المنتهية بتاريخ لاالستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي  -1
 والتصديق عليه.

 والتصديق عليه . 2013ديسمبر  11الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  مدققياالستماع إلى تقرير  -2
 والتصديق عليهما. 2013ديسمبر  11لسنة المالية المنتهية بتاريخ لمناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر  -1
 .2013ديسمبر  11الحسابات من المسئوولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع -4
 وتحديد أتعابهم. 2014حسابات الشركة للسنة المالية  مدققيتعيين  -5
  
 

  -المالحظات:
 ةالجمعيحق حضور  2014ابريل  29بتاريخ  لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة -1

أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشــركة لحضور إجتماع الجمعية أعاله وله للشركة العادية العمومية 
% من رأس مال الشركة )ويمثل 5بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن ال يكون الوكيل حائزا  بهذه الصفة على أكثر من 

بون عنهم قانونيا  ويمثل القاصر والده أو وليه( وأن يتم ايداع التوكيل لدى دائرة خدمات األوراق المالية ناقصي األهلية وفاقديها النائ
ظبي، أو تسليمه إلى مقر الشركة أبو  – 9الطابق  منطقة الخالدية، مبنى البنك – نيالوط وصناديق اإلستثمار في بنك أبوظبي

، وذلك قبل يومين من 11الطابق  –11 برج برستيج -محمد بن زايدي منطقة ف خليلالدين مثقال الرئيسي لعناية السيد عالء 
 .ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية التاريخ المحدد لالجتماع وذلك لتدوينه في السجالت الخاصة

في نفس المكان ثاني لاالجتماع الإلجتماع أعاله فإن المساهمين مدعوون لحضور كتمال النصاب القانوني افي حال عدم  -2
 .2014 مايو 1والوقت وبتاريخ 

فإن التوكيالت الصادرة لحضور االجتماع األول تعتبر صحيحة العمومية اكتمال النصاب القانوني للجمعية  في حال عدم -1
الوطني عناية دائرة  إلغائها صراحًة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبيونافذة ألي اجتماعات الحقة ما لم يتم 

 .خدمات األوراق المالية وصناديق اإلستثمار وذلك قبل يومين على األقل من موعد االجتماع الالحق
في مكان  2011ديسمبر  11سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  -4

   www.arkan.aeللشركة وعلى الموقع اإللكتروني للشركة  انعقاد االجتماع ولدى المقّر الرئيسي
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