
 يتشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) الشارقة – ا
مارات العربية المتحدة، بدعوة السادة
 المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، والذي سينعقد في تمام الساعة الخامسة من

 عصر يوم ا
ثنين الموافق 14 مارس 2016، في منتجع كورال بيتش في الشارقة، للنظر في جدول
ا�عمال  التالي

 الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي (نصاب: %50 من رأسمال البنك، تصويت: با�غلبية المطلقة
ل§سهم الممثلة في االجتماع – بحسب القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية

 سماع تقرير مجلس ا
دارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في
2015/12/31 والتصديق عليه

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه

 مناقشة ميزانية البنك وحساب ا�رباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
والتصديق عليها

النظر في مقترح مجلس ا
دارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أم أسهم منحة عن العام 2015

 إبراء ذمة أعضاء مجلس ا
دارة عن السنة المالية المنتهية في2015/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى
المسؤولية عليهم حسب ا�حوال

 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى
المسؤولية عليهم حسب ا�حوال

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم

 الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص (تصويت: %75 من ا�سهم الممثلة في االجتماع – بحسب
  القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية

 الموافقة على تعديل النظام ا�ساسي للبنك بما يتماشى مع القانون االتحادي رقم (2) لسنة
 2015 بشأن الشركات التجارية، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات المختصة ، وتفويض

 مجلس إدارة البنك تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام ا�ساسي بعد الحصول على
الموافقات المطلوبة من جهات االختصاص

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
 لمساهمي البنك العربي المتحد

(شركـــة مساهمة عامة)

:

  : (  

  : (  



مالحظات

تنويه

 يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس ا
دارة بمقتضى
 توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر

من (%5) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي ا�هلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

 للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من
 يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة

بموجب قرار التفويض

 يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق أبو ظبي
      ل§وراق المالية والموقع االلكتروني للبنك

 ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال
 يقل عن (%50) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع ا�ول فإنه سيتم عقد

 االجتماع الثاني بتاريخ 2016/03/28 في نفس المكان والزمان، ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا أيًا كان
عدد الحاضرين

 يجوز للمساهمين الكرام ا
طالع على الصيغة الكاملة للنظام ا�ساسي وعلى ملخص شامل عن
 التعديالت المقترحة وكيفية تالؤمها مع القوانين المرعية ا
جراء من خالل تحميلها على الموقع

ا
لكتروني للبنك                              أو الموقع ا
لكتروني لسوق أبو ظبي ل§وراق المالية

 يكون مالك السهم المسجل في يوم االحد الموافق 2016/03/13 هو صاحب الحق في التصويت في
الجمعية العمومية

 على المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي ل§وراق المالية
 للتأكد من استالم ا�رباح على النحو ا�نسب حيث أنه في حال توزيع ا�رباح فإن ذلك سيتم عن طريق

سوق أبوظبي ل§وراق المالية

سكرتارية الشركة: هاتف: 065075917، بريد الكتروني

الموقع االلكتروني للشركة

:

:

:

(www.uab.ae)

(www.uab.ae)

 يرجى من المساهمين أو وكالئهم الوصول إلى مكان االجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على
 ا�قل حتى يتسنى استكمــال إجراءات التسجيل ولضمان بدء االجتماع في الموعد المحدد. على

المساهمين توفير بطاقاتهم الشخصية وتوكيالتهم عند التقدم للتسجيل

 لمزيٍد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص)، يرجى من الســادة المساهمين أو وكالئهم
مراجعة الجهات اÏتي ذكرها

.

www.uab.ae :   

investor.relations@uab.ae :


