
دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية السنوية ملسامهي
 شركة البناء لالستثمار العقاري)ش.م.خ(

يسر جملس إدارة شركة البناء لالستثمار العقاري )ش.م.خ( دعوة السادة املسامهني الكرام حلضور 
اجتماع اجلمعية العمومية ملسامهي الشركة الذي تقرر عقده يف متام الساعة الرابعة من مساء يوم 
خالدية  فندق  مقر  يف  الكائنة   2 بالس  اجتماعات  قاعة  يف  وذلك   ،2018/04/24 املوافق  الثالثاء 

باالس رحيان من روتانا أبوظيب ، للنظر يف جدول األعمال التايل:
1. ســـماع تـقــرير جملـس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017، 

   واملصادقة عليه.
2. مساع التقرير اخلاص حبوكمة شركة البناء لالستثمار العقاري. 

3. ســماع تقرير مدقق احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف31 ديسمرب 2017 واملصادقة عليه.
4. مـناقشــة مـيزانـية الشـركة وحسـاب األربــاح واخلسـائـر عن السنة املالية املنتهية يف31 ديسمرب 2017  واملصادقة عليه.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 وكذلك إبراء ذمة مدقق احلسابات 

   اخلارجي عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017.
6. انتخاب أعضاء جملس اإلدارة.

7. تعيني مدقق احلسابات اخلارجي للفترة اليت ستنتهي يف 31 ديسمرب 2018  وحتديد أتعابه.
- ملن يرغب من املسامهني ترشيح نفسه إىل عضوية جملس إدارة شركة البناء أن يتقدم بطلب رمسي اىل الشركة يف 
مركزها الرئيسي وذلك خالل 10 ايام من تاريخ هذا اإلعالن، علما أنه سيغلق باب الترشيح بعد مضي املدة املذكورة مع 

مراعاة شروط املادة رقم )14( من القرار الوزاري رقم )539( لسنة 2017 والشروط التالية:
أ . أن يكون املرشح شخصا طبيعيا 

ب . أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو جرمية خملة بالشرف واألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره
ت . أن ال يكون عضوا يف أكثر من مخس شركات مسامهة مركزها يف الدولة

ث . أن يقدم للشركة طلب الترشح لعضوية جملس اإلدارة مشفوعا باملستندات التالية:
    1. إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات املنفذة له والنظام األساسي للشركة، وبذل عناية الشخص 

       احلريص يف أداء عمله 
    2. بيان بأمساء الشركات واملؤسسات اليت يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية جمالس إدارهتا وكذلك أي عمل يقوم 

       به بصورة مباشرة أو غري مباشرة يشكل منافسة للشركة

مالحظــات :
• يعترب مالكو أسهم الشركة املسجلون يف سجالت الشركة يوم االثنني املوافق 2018/04/23 هم أصحاب احلق بالتصويت 

  يف اجلمعية العمومية. 
• جيوز لكل مساهم له حق حضور اجلمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من خيتاره من غري السادة أعضاء جملس 

   إدارة الشركة حلضور اجلمعية العمومية أعاله مبوجب توكيل خاص ثابت بالكتابة )بالصيغة املرفقة بالدعوة( وجيب 
   أن ال يكون الوكيل حائزاَ هبذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة 

• يف حال عدم اكتمال النصاب القانوين الجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد أعاله، فإنه سوف يتم عقد االجتماع 
  الثاين للجمعية العمومية يف نفس املكان والتوقيت وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/05/01 ويكون النصاب صحيحا مبن 

  حضر.
• يف حال عدم اكتمال النصاب القانوين للجمعية فإن التوكيالت الصادرة حلضور االجتماع األول تعترب صحيحة ونافذة 

   ألي اجتماعات الحقة ما مل يتم إلغاؤها صراحَة من قبل املساهم املعين بإشعار يوجه إىل الشركة/ قسم شؤون املسامهني 
  وذلك قبل يومني على األقل من موعد االجتماع الالحق.

• سيتم توفري نسخ عن التقرير املايل وحساب األرباح واخلسائر عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 يف مكان 
  انعقاد االجتماع ولدى املقر الرئيسي للشركة.

• ميكن للسادة املسامهني االطالع على البيانات املالية للشركة وتقرير احلوكمة للعام 2017 من خالل املوقع االلكتروين 
 www.albenaa.ae  للشركة  

جملس اإلدارة
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