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PROXY FORM 

I/ We ……………………………………………………………… the undersigned as a shareholder/ shareholders of 

United Foods Co.(PJSC) authorize Mr./ Miss, ………………………………………………………………  to attend and 

vote on my/ our behalf at the Company’s Annual General Meeting, to be held on                    , 

…/…/2022, via video teleconferencing. and every adjournment thereof.  

Shareholder Name: …………………………………………………… IN No: ……………………………………………………………… 
 
Number of Shares …………………………………………………………Percentage: ……….…% 
 
Appointer Signature: …………………………………………………………………………  Date: …………………………………… 
 

Notes: - 
1. Any registered shareholder wishing to attend the meetings via video teleconferencing is requested to send an 

email request to investors' relations on e-mail investor.relations@unitedfoods.ae. no later than 24 hours before 

the scheduled meeting date containing a clear copy of the relevant shareholder and proxy holder’s identification 

documents or passport. Once the information provided is verified, details on how to access the meeting will be 

sent to the attendee. 

2. Shareholders whose names are registered in the share register of the Company on the date of the meetings are 

entitled to attend in person or appoint in writing a proxy to attend the meeting and vote on behalf of such 

shareholder, provided such proxy is not a director or employee of the Company (unless the proxy is a first degree 

relative of the shareholder). 

3. The proxy form should be submitted before the “Submission Deadline” to United Foods Co., on its address P.O. 

Box 5836, Al Quoz – Dubai, United Arab Emirates, no later than 24 hours before the scheduled meeting date. 

4. Proxy forms may be delivered by hand, post, or facsimile transmission (Fax: +971 4 3381987) or by Email: 

investor.relations@unitedfoods.ae.  

5. The signature of the shareholder mentioned in the Proxy must be notarized by/with one of the following 

authorities, to verify. E-signature, A notary public, A chamber of commerce, or an economic department, A bank 

or company licensed brokerage in the state provided that the principal has an account with either of them Any 

other party licensed to carry out notarizations work. 

 

For inquiry, please contact the investors' relations on 0097145063805 & 00971529225566 or 
e-mail: investor.relations@unitedfoods.ae. 
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 نموذج توكيل
 

/ بصفتنا ...................................  ...........................................  أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه:  ي
بصفت 

كة) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا   المتحدة ش.م.ع(الشر كة االغذية  ي شر
ن فن مساهًما/مساهمي 

السيدة ي  بالحض  ................... ...........................................:  السيد/ 
فن عنا   / ي

عتن نيابة  والتصويت  ور 
كة المقرر عقده يوم   ، وذلك  م2022/    /     الموافق اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشر

ي وأي تـأجيـل له
 .عبر وسائط االتصال المرئ 

 
 

 .......................................  رقم المستثمر:  ......... ................................................. ...:  أسم المساهم

 
 ....... ........................................... :  النسبة .............................................................. :  عدد االسهم

 
 ...... ........................................... :  التاريــــخ ...........................................................  :  توقيع المخول

 

 مالحظات هامة للمساهمين:
 
عن ُبعد إرسال طلب بالبريد اإللكتروني إلى  وسائل االتصال المباشر    ُيطلب من أي مساهم مسجل يرغب في حضور االجتماعات عبر .1

ساعة قبل تاريخ   24في موعد ال يتجاوز    Investor.relations@unitedfoods.aeعالقات المستثمرين على البريد اإللكتروني  
وكيل. بمجرد التحقق ت دات التعريفية أو جواز السفر للمساهم المعني وحامل الاالجتماع المحدد الذي يحتوي على نسخة واضحة المستن 

 من المعلومات المقدمة ، سيتم إرسال تفاصيل حول كيفية الوصول إلى االجتماع إلى الحاضر. 
يل كتابي  يحق للمساهمين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل أسهم الشركة في تاريخ االجتماعات الحضور شخصًيا أو تعيين توك  .2

لحضور االجتماع والتصويت نيابة عن المساهم ، بشرط أال يكون هذا التوكيل مدير أو موظف في الشركة )ما لم يكن الوكيل قريًبا من  
 الدرجة األولى للمساهم(. 

دبي ،    - القوز  ،  P.O. 5836، على عنوانها  ألى شركة : االغذية المتحدة )ش.م.ع(يجب تقديم نموذج التوكيل قبل "الموعد النهائي   .3
 ساعة قبل تاريخ االجتماع المقرر.  24اإلمارات العربية المتحدة ، في موعد ال يتجاوز 

  .Investor.relations@unitedfoods.ae( أو البريد اإللكتروني: 043381987الفاكس أو يمكن تسليم نماذج الوكيل باليد .4
كاتب العدل ،  اليجب توثيق توقيع المساهم المذكور في التوكيل من قبل / مع إحدى السلطات التالية للتحقق. التوقيع اإللكتروني ،   .5

غرفة التجارة ، أو الدائرة االقتصادية ، بنك أو شركة وساطة مالية مرخصة في الدولة بشرط أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو  
 خص له للقيام بأعمال التوثيق.أي طرف آخر مر 

أو البريد اإللكتروني:   00971529225566و    0097145063805لالستفسار يرجى االتصال بعالقات المستثمرين على  
Investor.relations@unitedfoods.ae. 

mailto:Investor.relations@unitedfoods.ae
mailto:Investor.relations@unitedfoods.ae
mailto:Investor.relations@unitedfoods.ae

