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E-3-1 

 

 ) شركة مساهمة عامة ( االغذية المتحدةشركة   
 

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس    مساهمينإدارة الشركة بإعالم السادة ال  يتشرف مجلس

  الموافق االثنينإلى يوم  2023مارس  10الموافق الشركة وذلك خالل الفرة من الجمعة  إدارة
الخامسة    2023مارس    20 ش و ،    مساء  الساعة  م  خص لكل  فيه  ساهم  /  شروط  توافرت 

موجب طلب يتقدم به إلى  دارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس ب الترشيح لعضوية مجلس األ
على  ،  دبيإمارة    5836ص.ب  ،القوز الصناعيةفي  في مقرها الرئيسي الكائن    ادارة الشركة

عن   تعريفية  نبذة  بالطلب  يرفق  العضوية  مقدمته/ مقدمهأن  في  يرغب  ترغب/  التي    وصفة 
 . عضو مستقل(  –عضو غير تنفيذي  –) عضو تنفيذي  على أساسها نفسها  /ترشيح نفسه

 شروط عامة:
 أعضاء.  تسعةعدد األعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة  .1

ن وذلك وفقا خ اإلعالمن تاري   يوما  (10)سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا لمدة   .2
بشأن معايير اإلنضباط    2020ر.م( لسنة  /3مجلس إدارة الهيئة رقم )( من قرار  9لمادة ) المتطلبات  

 .المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

القانون   .3 في  الواردة  الشروط  عليه  تنطبق  أن  اإلدارة  مجلس  لعضوية  نفسه  يرشح  فيمن  يشترط 
ر.م(  /3مجلس إدارة الهيئة رقم ) قرار  و   في شأن الشركات التجارية   2021( لسنة  32اإلتحادي رقم )

والنظام األساسي    بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة  2020لسنة  
 .للشركة

المادة ) .4 إليها في  المشار  المستندات  الترشح  الهيئة رقم  ( من  41أن يرفق بطلب  إدارة  قرار مجلس 
 . 2020 ر.م( لسنة /3)

 ب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر. ال يجوز للمرشح بعد غلق با .5

المو س .6 اإلعالنات  لوحة  في  بالترشيح  الخاصة  وبياناتهم  المرشحين  أسماء  بنشر  الشركة  جودة  تقوم 
 . (www.unitedfoods.aeموقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ) بالمقر الرئيسي للشركة وعلى

 . بعد غلق باب الترشيح  أسماء المرشحينية والسلع والسوق بقائمة ق المالاألوراسيتم موافاة هيئة  .7


