
 

 

 

 .................... عدد األسهم :  ........................... رقم المساهم : 

 دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

 ،هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

والذي سوف بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة  .القابضة ش.م.ع.ق استثماريتشرف مجلس إدارة مجموعة 

م، وذلك للنظر 2021مايو  31عصر يوم االثنين الموافق من  4:30في تمام الساعة يعقد افتراضياً عن طريق االتصال المرئي 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد االجتماع البديل للجمعية  .في جدول أعمال الجمعية العامة العادية المبين أدناه

 .م2021يونيو  2عصر يوم األربعاء الموافق من  4:30في تمام الساعة  العامة العادية افتراضياً عن طريق االتصال المرئي

ً يرجى توكيل من ينوب عنكم منبنرجو التكرم  المساهمين اآلخرين لحضور  الحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا

 االجتماع حسب قسيمة التوكيل المبينة أدناه.

 ومن هللا التوفيق،،،،

مجلس اإلدارة رئيس   

 

 

 

(ش.م.ع.ق.)مجموعة إستثمار القابضة   

    ............... :األسهم عدد ................. رقم المساهم:

 

، ..........................الجنسية، بطاقة شخصية رقم  ..............، ................................................. أنا الموقع أدناه:

ً في مجموعة إستثمار القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية، أؤكد بأنني قد عينت السيد  /بصفتي مساهما

. وكيالً عني ..............مساهم رقم ، ................................ ، بطاقة شخصية رقم....................................................

افتراضياً عن طريق  عقدهفي اجتماع الجمعية العادية والمقرر  ، وفق ما يراه مناسباً،بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني هوأفوض

م، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية 2021مايو  31االثنين الموافق عصر يوم من  4:30في تمام الساعة االتصال المرئي 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد االجتماع البديل للجمعية العامة العادية افتراضياً  .العامة العادية المبين أدناه

أو في أي موعد يؤجل إليه  2021يونيو  2الموافق عصر يوم األربعاء من  4:30في تمام الساعة  عن طريق االتصال المرئي

  .االجتماع

.......................... التاريخ: توقيع الموكل:.......................................   



 

 

 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية

 انتخاب أربعة أعضاء مستقلين لمجلس االدارة. (1
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