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ية  دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العموم   

)شركـــة مساهمة عامة(  األغذية المتحدةلشـــركـــــة    

إدارة شركشيت المتـرف مجلس  السـة األغذية  المساهمين لحضـحدة )ش.م.ع( بدعوة  العموميةاع  ـور اجتمـادة  وذلك في   الجمعية 

ظهراً  الساعة    امــتم االلكتروني  من خالل 27/30/3202لموافق  ا  األثنينيوم  الثانية  االجتماع  عقو  الحضور  التواصل   عبرد 

بمنطقة القوز الصناعية، في مقر الشركة الرئيسي  أو TEAMSتطبيق االنترنت  عبر  المسجلو ييدالمشاركة بالفو المرئي اللحظي

 -: التاليللنظر في جدول األعمال   االمارات العربية المتحدة –دبي  –من شارع الشيخ زايد شارع الميدان خلف مصنع بيبسي، 

 صديق عليه. لت وا 31/12/2022سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  .1

 والتصديق عليه.   31/12/2022المنتهية في سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية  .2

 والتصديق عليها.  31/12/2022منتهية في والخسائر عن السنة المالية الح بامناقشة ميزانية الشركة وحساب األر .3

 تمثل قيمتها  ( 6,050,000درهم )  ن وخمسون الفي ستة مالي   ةمبقي   % أرباح نقدية20النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع   .4

 .   . 31/12/2022ية المنتهية في عن السنة المالهم للسفلساً  ,20  اقعركة بوالشال % من راس م20

 الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.  .5

 . حسب االحوال أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم 2022/ 31/12راء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فيإب  .6

 . حسب االحوال دعوى المسؤولية عليهم فع ورم  أوعزله 31/12/2022ية المنتهية في إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المال .7

 . 2023ام للع  عابهمتعيين مدققي الحسابات وتحديد أت  .8

 مجلس اإلدارة. لأعضاء  تسعانتخاب  .9

 -: قرار خاص

 .2023لعام  االطالع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعامالت مع األطراف ذات العالقة .10

ً  208,333 تقريبيةمبيعات بقيمة كة األغذية المتحدة شرء  عمال)ذ.م.م( أحد  ديث  لمخبز الحمبيعات ل ، من الزيوت والسـمون درهم شهريا

ً 0,68 شهري متوسط درهم سنوياً ويمثل 2,500,000أجمالي المبلغ   .% من رأس مال الشركة تقريبا

 مالحظات:

الوكيل  ون  يك  ة ويجب أالل خاص ثابت بالكتابتوكي  ضىقتإلدارة بمعضاء مجلس ايجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أ .1
قانونا.  )   النائبون عنهم  شركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها%( خمسة بالمئة من رأس مال ال   5مساهمين حائزاً  بهذه الصفة على أكثر من )لعدد من ال 

الواردة بالبندين    مع الهيئة ر  رئيس  ارقر ( من  40مادة رقم )ال  من  2و    1مراعاة اإلشتراطات  إدارة  أن اعتماد دليل شب  2020لسنة  /ر.م(  3قم )مجلس 
 حوكمة الشركات المساهمة العامة. 

قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة،  يه أو القائمين على إدارته بموجب  للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثل .2

 .حيات المقررة بموجب قرار التفويضصالال يكون للشخص المفوضو

 ومية. هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العم  03/2023/ 26الموافق االحد يكون مالك السهم المسجل في يوم  .3

 .   06/04/2023يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم االثنين الموافق  .4

   .ية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق دبي الماليل ماال انات ياالطالع على البيمكن للمساهمين  .5

%( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا  50مثلون بالوكالة ما ال يقل عن )ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو ي .6

سيتم   فإنه  األول  االجتماع  في  الثالنصاب  االجتماع  الحاضرين،  06/04/2023يخ  اربتاني  عقد  عدد  كان  أيا  المؤجل صحيحا  االجتماع  سيظل   ويعتبر 

 .شركةه إلى ال تم إرساليإشعار باحة ة ما لم يقم المساهم بإلغائه صرا ألي اجتماعات الحقاالجتماع األول ساريً  ضورلح خويلهمتالذين تم ء الوكال تفويض

ذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة  المساهمين الت  والصادر بأغلبية أص : هو القرار ا القرار الخاص   .7

 المساهمة.  

ريد  او الب  29225566009715 & 0097145063805 التالية مارقاال ىلعالتسجيل والتواصل  وحضور االجتماع يرجى شاركةملتسجل وا لل .8
 . investor.relations@unitedfoods.ae ونياالليكتر

 ئة الرسمي حسب الرابط التالي: موقع الهي رئيسية علىالمتوفر بالصفحة ال وراق المالية وستثمرين في األدليل حقوق الماإلطالع على  يمكنكم .9

aspxprotection.-rinvesto-/minorityhttps://www.sca.gov.ae/ar/services 

ق سوق يتم عن طرين ذلك سفاح توزيع أربا ي حاله فألنسب حيث أنألرباح على النحو اوق دبي المالي للتأكد من استالم اينهم لدى سبهم وعناو تصال الخاصةهمين تحديث بيانات االيرجى من السادة المسا" 

 ." 2015لسنة  2السلع رقم لية والما عمال بقرار هيئة األوراق دبي المالي 

   لس اإلدارةجم
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