
 
 في عـمـان                 : المسـاهـم رقـم
                              االسـهـم : عـدد

 

 : الكريمالـمـســا هـــم   حــضــــرة
 
 
 
 
 
 
 

 ، ، ،وبــعـــد   تـحـيــة
 

 اإلدارةيســر مس ــ  ، ( مــن النمــام ايساســي ل شــركة65ة )والماد، 1997( لسنة 22من قانون الشركات رقم ) (172)المادة  بأحكامعمال  
ــور  ــا دعـــوتكم لحضـ ــاد  ل اإلستمـ ــر العـ ــة غيـ ــ  و  هيئـــة العامـ ــاعة  الـ ــام السـ ــي تمـ ــيعفد فـ ــدة والن ـــ  سـ ــن بعـــد مهـــ الواحـ ــي  رمـ ــوم السمـ ــ  يـ  الموافـ

 التالي : ايعمالو لك ل نمر في سدول  فيرمونت عمانفند  في  02/04/2020
  

 United Brands of)عــرت تُم ــسك  ســهم الشــركة مــن قبــل شــركة يونايتــد برانــدم  و  شيشــا بيــدكو لمتــد  مناقشة واتسا  الفرار بس وص -1

Shisha Bidco Limited) (  ل سهم الواحد حسب احكام المادة 16بسعر يب غ )ب( من قانون الشركات.٢٢٢( 
تفــويت مس ــ  اإلدارة باتســا  كافــة اإلســرارات التــي يراهــا المس ــ  ضــرورية  و مناســبة  و التــي قــد يتر بهــا الفــانون لتنفيــ  قــرارات الهيئــة  -2

ي ر ســمال الشــركة لشــركة يونايتــد برانــدم  و  شيشــا بيــدكو لمتــد كافــة ايســهم فــ  م كيــة العامــة فيمــا يســص العــرت المــ كور  عــال  ونفــل
(United Brands of Shisha Bidco Limited).   

 :مالحمات •
( مــن قــانون الشــركات يســب 179، وحســب المــادة )المرففــة  التوكيــلحضور االستما  شس يًا او توكيــل مســاهم بســر باســتعمال قســيمة  يرسى .1

، كمــا يرســى مــن الرــاب  الثالــ   39عمــان ام ا ينــة شــار  ســعد ابــن ابــي وقــاص بنايــة رقــم ايداعها قبل ثالثة ايام في مركم الشركة الكائن في 
، ولــن ب رســمية لحضــور اإلستمــا  كتــ  بموسبالممث ين لشركات  و مؤسسات عامة  و لشسص اعتبار  عام تثبيت تمثي هم  المساهمينالسادة 

 .تفبل التواكيل او التفاويت التي تس م يوم االستما  وع يه لن يسس وا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالت ويت ع ى قرارات الهيئة 
المدنيــة او ســوام الســفر او  ايحــوالالمالية يرسى من المساهمين ضــرورة تمويــدنا بالوثــائ  الثبوتيــة )براقــة  االورا تع يمات مركم ايدا   حسب .2

 الم كور. اإلستما دفتر العائ ة( سارية المفعول كشرر اساسي لحضور 
،  و ميــارة موقــش الشــركة   shareholders@eqbal-invest.com:  ي   اقتراحات او استفسارات يرسى تمويدنا بها عن رري  البريد اإللكترونــ  .3

  www.eqbal-invest.com:  ياإللكترون 
 

 ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــ   ولكم
 ............................................................................................................................................  اإلدارة  مـســ ـ                                

 المساهم : رقم        توكيل قسيمة                                
 االسهم  : عدد        االقبال لالستثمارشركة  الى                       
 انــا المحدودة  العامة المساهمة                         

 
 
ــفتي          السنسية  مـن ــركة  ب ـــــــــــــــ ــاهمة العامـــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــدودة                           االقبـــــــــــــــــال ل ســـــــــــــــــتثمارمســـــــــــــــــاهما فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــ        المســـــــــــــــ
عنــي وفوضــته ان ي ــوت باســمي وبالنيابــة عنــي  وكــيال ................................................................  عينــت المســاهم     قــد
فنــد  في  02/04/2020 المواف  يوم السمي   رمن بعد مهالواحدة والن   لعاد  ال   سيعفد في تمام الساعة غير ااستما  الهيئة الـعـامــة  في

 او في    استما  بسر قد يؤسل اليه . فيرمونت عمان
  .2020/     /     بتــــاريخ                   ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين  دنا  في ه ا اليوم حررته

 
  الـمـســاهــــم تــوقـيـش                       الـشـاهـــد اســـم    الـشـاهـــد اســـم

 يـعـــــهتــوقــ     تــوقــيـعـــــه
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