
 
 

 

Announcement to the Shareholder / United 
Brands of Shisha Bidco Limited to Attend the 
Extra-Ordinary General Assembly Meeting of 

Eqbal Investment Co  
 

إعالن الى السادة المساهمين /  شركة يونايتد براندز اوف  
شيشا بدكو لمتد لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي 

 لشركة االقبال لالستثمار 
 

We are pleased to invite you to attend the extra-
ordinary general assembly meeting which will be 
held at 1 pm on 21 December 2020 by means of 
visual and electronic communication (ZOOM) 
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 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 24/11/202, in order to discuss 
the matters listed on the agenda of the meeting 
published on the website of the Companies 
Control Department and the website of the 

Company at www.eqbal-invest.com .   
 
 
You are kindly requested to attend the meeting, 
on the date set forth above, by means of video 
and audio communication through the following 
link (ZOOM) that is published on the Company’s 
website and which provides for the registration 
and attendance mechanism, provided that the 
registration for attendance or proxy to attend 
and the means of identification are uploaded to 
the following email address before the date of 
the meeting (shareholders@eqbal-invest.com).  
 
 
Proxies to be sent to the above email address 
before the meeting date.    
 
 

 

 دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامةقرر مجلس االدارة  
يوم  الواحدة من  في تمام الساعة    سيعقد  العادي الذي  غير

االتصال    21/12/2020الموافق  االثنين   وسيلة  عبر 
عماًل بأحكام قانون الدفاع   (ZOOM)المرئي وااللكتروني  

  2020( لسنة  5وأمر الدفاع رقم )   1992( لسنة  13رقم ) 
والتجارة  الصناعة  وزير  معالي  عن  الصادرة  واإلجراءات 

بتاريخ   أعاله    2020/ 9/4والتموين  الدفاع  أمر  بموجب 
ا معالي  عن  الصادرة  اجتماع  والموافقة  انعقاد  على  لوزير 

االتصال   وسائل  خالل  من  العادي  غير  العامة  الهيئة 
بتاريخ واإللكتروني  للنظر ،  24/11/2020 المرئي  وذلك 

المنشور  في األمور المدرجة على جدول أعمال االجتماع 
وعلى   الشركات  مراقبة  لدائرة  اإللكتروني  الموقع  على 

اإللكتروني   www.eqbal-للشركة  الموقع 
invest.com. 

 
االجتماع حضور  المعين    يرجى  الموعد  في  المذكور 

بواسطة وسيلة االتصال المرئي والمسموع من خالل الرابط 
االلكتروني   )ZOOM(اإللكتروني   الموقع  على  المنشور 

للشركة والمتضمن اجراءات الدخول للنظام االلي وتسجيل  
التوكيل الحضور،   أو  للحضور  التسجيل  يتم  ان  على 

الثبوتية   االوراق  وارفاق  اإللكترونيبالحضور  البريد   على 
shareholders@eqbal-  قبل موعد انعقاد االجتماع  االتي

invest.com 
 

أن   البريد   قسائم ترسليجب  على  التفويض  و/أو  التوكيل 
   .أعاله قبل التاريخ المحدد لالجتماع اإللكتروني

 
 

 
Yours Sincerely,  

 

 واقبلوا االحترام، 

Manual Stotz  
Chairman  

 مانيول ستوتز 
 رئيس مجلس االدارة 
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