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Date: 20/05/2020 
 

 20/05/2020التاريخ: 
 

Dear Esteemed Shareholders, 
 

 املكر ين احضرات المساهم
Greetings, ،تحية طيبة وبعد 

 
Pursuant to the provisions of the Defense Law 
No. (13) of 1992 and Defense Order No. (5) of 
2020 and the Procedures for Regulating General 
Assembly and Board of Director Meetings for 
Public Shareholding Companies and Limited 
Liability Companies (the “Procedures”) issued by 
the Minister of Industry, Trade and Supply on 
9/4/2020 in accordance with the above-
mentioned defense orders and the Minister’s 
approval to hold the company’s extra ordinary 
general assembly meeting through visual and 
electronic means of communication on 16 May 
2020,  the Board of Directors of Al-Eqbal 
Investment Company is pleased to invite you to 
attend the extra ordinary general assembly 
meeting, which will be held at 2pm on 28 May 
2020, by means of the visual and audio 
communication through the following link 
(www.smartagm.ae), in order to discuss the 
following agenda items: 
 

وأمر  1992( لسنة 13عماًل بأحكام قانون الدفاع رقم )
واإلجراءات الصادرة عن معالي  2020لسنة ( 5الدفاع رقم )

بموجب  9/4/2020وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 
أمر الدفاع أعاله والموافقة الصادرة عن معالي الوزير على 

العادي من خالل وسائل غير انعقاد اجتماع الهيئة العامة 
يسر  ، 2020/5/16  االتصال المرئي واإللكتروني بتاريخ

دارة شركة االقبال لالستثمار دعوتكم لحضور مجلس إ
العادي الذي سيعقد في تمام غير لهيئة العامة ااجتماع 
، 2020/5/28الموافق ظهر يوم الخميس من  الثانيه الساعة

وذلك بخاصية االتصال المرئي والمسموع من خالل الرابط 
في األمور  للنظر )www.smartagm.ae(اإللكتروني

 :واتخاذ القرارات بشأنها التالية
 

First: Agenda Items  
 

 أواًل : بنود جدول األعمال : 
1. Voting on the offer submitted by United 

Brands of Shisha Bidco Limited to acquire 
the Company’s shares at a price of JODs 
(12) per share in accordance with the 
provisions of Article 222 (b) of the 
Companies Law. 

 

عرض تَمُلك أسهم الشركة من قبل على  تالتصوي (1
 United)شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكولمتد
Brands of Shisha Bidco Limited)   بسعر يبلغ

)ب( من ٢٢٢( للسهم الواحد حسب احكام المادة 12)
 ن الشركات.قانو 
 

2. Authorizing the Board of Directors to take 
all measures that may be deemed 
necessary or fit or by the Board or 
required by law to implement the 
decisions of the General Assembly in 
relation to the aforementioned offer and 

تفويض مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها  (2
المجلس ضرورية أو مناسبة أو التي قد يتطلبها القانون 
لتنفيذ قرارات الهيئة العامة فيما يخص العرض المذكور 

فة األسهم في رأسمال الشركة أعاله ونقل ملكية كا

http://www.smartagm.ae/
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to transfer ownership of the Company’s 
entire share capital to United Brands of 
Shisha Bidco Limited. 
 
 

 Unitedلشركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكولمتد )
Brands of Shisha Bidco Limited.) 

Second: The Mechanism of Attending the 
Meeting and Directing Questions and 
Inquiries 
 

 ثانيًا: آلية حضور االجتماع وتوجيه األسئلة واالستفسارات:  
 

The mechanism for attending the meeting 
and casting the votes shall be as follows: 
 

تكون الية حضور هذا االجتماع والتصويت فيه على النحو 
 االتي:

 
1. Any shareholder registered in the 

company’s records as of the last trading 
day prior to the meeting, has the right to 
attend this meeting or to appoint another 
shareholder to attend on his behalf 
(through the proxy form attached hereto) 
which must be sent to the Company's 
below before the date of the meeting. 
 

invest.com-shareholders@eqbal 
 

 

لكل مساهم مسجل في سجالت الشركة كما في آخر يوم  .1
عقد االجتماع، الحق في حضور هذا موعد تداول قبل 

االجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين 
مع ضرورة ارسال قسائم بموجب صيغة الوكالة المرفقة 

البريد التوكيل الى الموقع اإللكتروني للشركة على 
بل التاريخ المحدد لالجتماع المذكور قاالتي  االلكتروني

 أعاله.
 
 
 
 

invest.com-shareholders@eqbal 
 

2. The following documents shall be 
uploaded to the following link 
(www.smartagm.ae) before the date of the 
meeting: (i) a copy of the shareholder’s ID 
card or passport for shareholders who do 
not hold Jordanian citizenship and wish to 
attend personally, and (ii) a copy of the ID 
card or passport for the representatives 
attending the meeting on behalf of the 
shareholders who do not hold Jordanian 
citizenship.  

 

الرابط االلكتروني التالي يجب ان يتم ارفاق ما يلي على  .2
)www.smartagm.ae(  قبل التاريخ المحدد

( إرفاق صورة عن هوية 1:لالجتماع المذكور أعاله
ال األحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين 

يحملون الجنسية االردنية للمساهم في حالة حضور 
( صورة عن هوية األحوال المدنية أو 2باالصالة، و

جواز السفر للمساهمين الذين ال يحملون الجنسية 
االردنية للوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب 

 وكالة.
 

It should be noted that each shareholder has 
the right to ask questions and inquire 
electronically before the date of the meeting.  
Such questions to be made through the 
above-mentioned link, in order to be 
answered by the Company and recorded in 

وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة 
واالستفسارات إلكترونيًا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من 
خالل الرابط اإللكتروني المشار إليه أعاله ليصار إلى الرد 
عليها وذلك عماًل بأحكام البند خامسًا/ج من اإلجراءات 

mailto:shareholders@eqbal-invest.com
mailto:shareholders@eqbal-invest.com
mailto:shareholders@eqbal-invest.com
mailto:shareholders@eqbal-invest.com
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the minutes of meeting, in accordance with 
the provisions of item (5/c) of the Procedures 
issued by the Minister of Industry, Trade and 
Supply.  Noting that any shareholder who 
holds not less than 10% of the shares present 
at the meeting is entitled to ask questions 
during the meeting in accordance with item 
(5/I) of the Procedures. 

 

والتموين، علمًا الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة 
% من 10بأن المساهم الذي يحمل أسهما ال تقل عن 

األسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة 
واالستفسارات خالل االجتماع سندًا للبند خامسًا/ط من ذات 

 اإلجراءات المشار إليها أعاله.
 

Third: Meeting Documents and Attachments 
Shareholders can access all documents and 
attachments for the meeting through the 
following link (www.smartagm.ae).   

 

 ثالثًا :  الوثائق والمرفقات الخاصة باالجتماع 
يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات 

 خالل الرابط اإللكتروني الخاصة باالجتماع من
)www.smartagm.ae(  
 

Yours Sincerely, 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

Manuel Stotz 
Chairman  
 

 

 مانويل ستوتز
 رئيس مجلس اإلدارة 

 
  
  
 

  

http://www.smartagm.ae/
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Al-Eqbal Investments Co. (Plc) 
 

 م.ع.مستثمار لالاإلقبال شركة 
Proxy Form 

 
 قسيمة توكيل

 
Shareholder No.:  
 

 عدد األسهم : ................

No. of shares:  
 

 رقم المساهم: ................

Centre No.: 
 

 رقم المركز: ................
 

I, ........................................................................, in 
my capacity as a shareholder in Al-Eqbal 
Investment Company PLC, hereby appoint the 
shareholder ...................................... as my 
representative and authorize him to vote in my 
name and on my behalf in the extra-ordinary 
general assembly meeting, which will be held at 
2pm on 28 May 2020 via electronic and visual 
communication programs through the following 
link (www.smartagm.ae). 
 

، .................................................... أنا، 
بصفتي مساهمًا في شركة اإلقبال لالستثمار )ش. م. ع( قد 
عينت المساهم ...................................... 
وكياًل عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في 

 تمامالعادي، الذي سيعقد في غير اجتماع الهيئة العامة 
 2020/5/28الموافقالساعه االثنين من ظهر يوم الخميس 

عن طريق برنامج االتصال المرئي من خالل الرابط 
 .(www.smartagm.aeاإللكتروني )

 
Executed and signed in the presence of the 
undersigned witness on __/___/2020. 

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم 
 . 2020........ من شهر .............. عام 

 
Signature of the Shareholder: :توقيع المساهم 
Name of Witness: :اسم الشاهد     
Signature of Witness: الشاهد توقيع: 

 
 


