
 
 
 

 Date  :28/5/2020التاريخ
 Ref :3/78/48الرقم 

 
 
M/S Jordan Securities Commission  
M/S Amman Stock Exchange  
 
 
Greetings,  
 
 
Kindly be informed that the Ordinary General 
Assembly of Al Eqbal Investment Co  has 
convened at 1pm on Thursday 28 May 2020 
through visual and audio means in accordance 
with the provisions of the Defense Order No. (5) 
and the Procedures issued by the Minister of 
Industry, Trade and Supply on 9 April 2020 and 
the Minister’s approval for holding the meeting 
on 16 May 2020. The general assembly has 
resolved as follows:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Approving the Board of Directors' Report of 
the Company's Business for 2019 and the 
Company's future plan. 

2. Approving the company's auditors' report, 
the financial statements and final accounts 
of the Company for 2019. 

3. Absolving the members of the Board of 
Directors from any liability for the year 
ending on 31/12/2019 in accordance with 
the provisions of the law. 

4. Electing Qawasmi & Co (KPMG) as  
Company's auditors for 2020, and  
authorizing the board to determine their 
fees.  

 
 
Yours Sincerely,  
 
 
Manuel Stotz  
Chairman  
 
 
 

- File copy.  
 
 

 
 السادة / هيئة االوراق المالية المحترمين.  

 .  السادة / بورصة عمان المحترمين
 

 تحية طيبة وبعد ،، 
 

الهيئأ  الاأعمأ  الاأعشر ل أأأأأأأأأأأأأأر أ  اجتمأع  نرجوا اعالمكم بأن  
في تمعم السأأأأأأأأأأأعع  الو د  م   قد اناقداإلقبعل لإلسأأأأأأأأأأأت مع  

مأ  وذلأأأأأأأ   28/05/2020يأوم الأيأمأيأو الأمأوافأ  ظأهأر 
أمر بع كعم   عمالا خالل وسأأع ا اإلتلأأعل المر ي والمسأأمو  

واإلجراءات اللأأأأأأأأأأأعش   ع    2020( لسأأأأأأأأأأأ    5الدفع   قم )
ماأأأأأأأعلي ونار اللأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأععأأأأأأأ  والت أأأأأأأع   والتموا   تأأأأأأأع ا   

اللأأأأأأأأأعش   ع   على اناقعش االجتمع  والموافق   9/4/2020
ماأأأأأأأعلي ونار اللأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأععأأأأأأأ  والت أأأأأأأع   والتموا   تأأأأأأأع ا   

مأع قر ت الهيئأ  الاأعمأ  في االجتمأع   يأ  ، 16/5/2020
 :يلي
 
م لو اإلشا   ع  أعمعل ال ر   لاعم اقرا  تقرار  .1

 واليط  المستقبلي  لل ر   والملعشق  عليهمع. 2019
اقرا  تقرار مدققي الحسعبعت واقرا  الميزاني  والحسعبعت  .2

، والملعشق  2019اليتعمي  األخرى لل ر   ع  الاعم 
 عليهع.

إ راء ذم  أعضعء م لو اإلشا   ع  الس   الم تهي  في  .3
  أل كعم القعنو .وفقعا  31/12/2019

مدققي  KPMG إنتيعب السعش  القواسمي وشر عه  .4
و تفواض م لو اإلشا    2020لحسعبعت ال ر   للاعم 

  تحديد أتاع هم.
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،
 

 توتز سمانويل 
    رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 .الملف نسخة -

 



M/S Jordan Securities Commission 
M/S Amman Stock Exchange  

Greetings, 

Kindly be informed that the Extra-Ordinary 
General Assembly of Al Eqbal Investment Co  has 
convened at 2pm on Thursday 28 May 2020 
through visual and audio means in accordance 
with the provisions of the Defense Order No. (5) 
and the Procedures issued by the Minister of 
Industry, Trade and Supply on 9 April 2020 and 
the Minister’s approval for holding the meeting 
on 16 May 2020. The general assembly has 
resolved as follows:  

1. Approving the offer submitted by United
Brands of Shisha Bidco Limited to acquire the
Company’s shares at a price of JODs (14) per
share in accordance with the provisions of
Article 222 (b) of the Companies Law .

2. Authorizing the Board of Directors to take all
measures that may be deemed necessary or 
fit by the Board or are required by law 
to implement the decisions of the 
General Assembly in relation to the 
aforementioned offer and to transfer 
ownership of the Company’s entire share 
capital to United Brands of Shisha Bidco 
Limited.

Yours Sincerely, 

Manuel Stotz 
Chairman  

- File copy.

Date  :28/5/2020التاريخ
 Ref :3/78/48الرقم 

السادة / هيئة االوراق المالية المحترمين.  
 .  السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،، 

الاأأأأعشر  غير اجتمأأأأع  الهيئأأأأ  الاأأأأعمأأأأ  نرجوا اعالمكم بأأأأن  
قد اناقد في تمعم السأأأأعع  ال عني   ل أأأأر   اإلقبعل لإلسأأأأت مع  

م  وذلأأأ   28/05/2020 يوم اليميو المواف م  ظهر 
أمر بع كعم   عمالا خالل وسأأع ا اإلتلأأعل المر ي والمسأأمو  

واإلجراءات اللأأأأأأأأأأأعش   ع    2020( لسأأأأأأأأأأأ    5الدفع   قم )
ماأأأأأأأعلي ونار اللأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأععأأأأأأأ  والت أأأأأأأع   والتموا   تأأأأأأأع ا   

اللأأأأأأأأأعش   ع على اناقعش االجتمع  والموافق   9/4/2020
ماأأأأأأأعلي ونار اللأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأععأأأأأأأ  والت أأأأأأأع   والتموا   تأأأأأأأع ا 

مأع ر ت الهيئأ  الاأعمأ  في االجتمأع  ق يأ  ، 16/5/2020
:يلي

الموافق  على عرض تَمُل  أسهم ال ر   م  قبا شر     .1
 Unitedيونعيتد  راندن أوف شي ع  يد و لمتد)

Brands of Shisha Bidco Limited بسار يبلغ )
للسهم الوا د  سب ا كعم المعش شي ع  ( 14)

 )ب( م  قعنو  ال ر عت.٢٢٢

اإلشا   بعتيعذ  عف  اإلجراءات التي تفواض م لو  .2
يراهع الم لو ضرو ا  أو م عسب  أو التي قد يتطلبهع 
القعنو  لت فيذ قرا ات الهيئ  الاعم  فيمع ييص الارض 
المذ و  أعاله ونقا ملكي   عف  األسهم في  أسمعل  
ال ر   ل ر   يونعيتد  راندن أوف شي ع  يد و لمتد  

(United Brands of Shisha Bidco 
Limited .) 

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،

 توتز سمانويل 
   رئيس مجلس اإلدارة

.الملف نسخة -


