
 

 

 

 

 
 

 

Invitation to attend the 48th General Assembly Meeting  
 

The Board of Directors of Gulf General Investment Co. (P.S.C) (the 
“Company”) cordially invites you to the 48th General Assembly Meeting 
remotely/electronically on Thursday 28/04/2022 at 12:00 noon to consider the 
following agenda: 

1. Review and approve the Report of the Board of Directors  on the 

Company’s activities and financial position for the year ended 

31/12/2021.  

2. Review and approve the Auditor’s Report for the financial year ended 

31/12/2021. 

3. Discuss and approve the Company’s balance sheet and profit & loss 

account for the year ended 31/12/2021. 

 

4. Discharge the members of the Board for the year ended 31/12/2021 

or to dismiss them and file a liability lawsuit against them. 

5. Discharge the Company’s Auditors for the year ended 31/12/2021 

or to dismiss them or file a liability lawsuit against them. 

6. Appoint the Company’s Auditors for the year 2022 and determine 

their fees. 

7. To allow the members of the Board of Directors to engage in 

activities that may compete with the company’s activities. 

8. Board of Directors Election. 

Matters Requiring a Special Resolution: 

9. To consider the continuity of the Company’s operations or dissolving 

the Company according to the requirements of article no. 309 of the 

Commercial Companies Law.  

 Notes: 

1- Electronic Registration, Attendance and eVoting:  

• SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting 

and access code will be sent to shareholders one day prior to 

the AGM.  

• Shareholder can register (registration for attendance) and vote 

upon receiving the link and until the commencement of the 

AGM at 12:00 noon on Thursday 28/04/2022 and the vote 

will be continuing until end of the AGM. 

• eVoting will only be extended for shareholders registered 
before the AGM commencement until the end of the AGM.  

 

• Shareholders can attend online live streaming of the AGM 

through the link will be sent one day before the AGM Day.  

• For any queries related to Electronic Registration, Attendance 

and eVoting, please contact Dubai Financial Market, 

Customer Services on +971 4 305 5555 

 

 
 

 

 

 

 (48رقم ) الجمعية العمومية إجتماع دعوة السادة المساهمين لحضور 
دبي بدعوة السادة المساهمين   –يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية لإلستثمارات العامة )ش.م.ع(  

  ( عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من يوم 48إلجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم )
 للنظر في جدول األعمال التالي:  28/4/2022الموافق  الخميسا
 

المالي عن  -1 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها 
 والتصديق عليه.   2021/ 12/ 31السنة المالية المنتهية في 

في   -2 المنتهية  المالية  السنة  عن  الحسابات  مدققي  تقرير  سماع 
 والتصديق عليه. 2021/ 12/ 31

الشركة   -3 ميزانية  المالية  مناقشة  السنة  عن  والخسائر  االرباح  وحساب 
 والتصديق عليها.  2021/ 12/ 31المنتهية في 

اإلدارة   -4 مجلس  أعضاء  ذمة  المنتهية إبراء  المالية  السنة  عن 
 . عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوالأو   31/12/2021في

  2021/ 12/ 31إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في   -5
 . أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال

 وتحديد أتعابهم. 2022تعيين مدققي الحسابات للعام   -6

السماح ألعضاء مجلس االدارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة  -7
 لنشاطات الشركة . 

 إنتخاب أعضاء مجلس االدارة  -8

 الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

الشركةالنظر في   -9 في نشاطها أو حلها زفقا لمتطلبات    استمرارية 
   من قانون الشركات التجارية .  309المادة 

 مالحظات   
 : التصويت اإللكترونيالتسجيل والحضور و     .1

تحتوي على رابط التسجيل  للمساهمين،  سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة          •
ورمز الدخول في اليوم السابق الجتماع  اإللكتروني  والحضور والتصويت  

 الجمعية العمومية. 

من وقت استالم والتصويت يمكن للمساهم التسجيل )تسجيل الحضور(        •
الساعة   العمومية  الجمعية  بدء أعمال  ظهر يوم   12:00الرابط وحتى 

 .ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة 28/4/2022الموافق  الخميس

بدء  • من  وذلك  المسجلين  للمساهمين  فقط  ممتد  اإللكتروني  التصويت 
    اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية االجتماع.

المباشر للجمعية العمومية من    لكترونييمكن للمساهمين متابعة البث اإل •
الرا الساخالل  اليوم  في  ارساله  سيتم  الذي  الجمعية  بط  الجتماع  بق 
 . العمومية

اإللكتروني يرجى بالتسجيل والحضور والتصويت  ألي استفسار متعلق   •
س  لدى  العمالء  خدمة  مع  ــالتواصل  ــــ علـــ المالي  دبي  الرقــــــــوق   مــــ ى 

5555  305 04 971 + 
 

 
 

 
دبي ، إ.ع.م 22588الشركة الخليجية لالستثمارات العامة )ش.م.ع( ص.ب :   

Gulf General Investments Co.(P.S.C), P.O.Box 22588, Dubai, U.A.E 

 



 

 

 

 

2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly 

may delegate any person other than a member of the Board of 

Directors or employees of the company or any other securities 

broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon a 

special written proxy. In such capacity no proxy may represent more 

than (5%) of the shares in the company’s share capital.  Shareholders 

who lack capacity or competency shall be represented by their legal 

representatives (pursuant to paragraph (1) and (2) of article (40) of 

the Board of Directors of the Securities and Commodities 

Authority’s decision No. 3 R.M of 2020. 

 

3. A corporate person may delegate one of its representatives or those 

in charge of its management under a decision of its Board of 

Directors or its authorized deputy to represent such corporate 

person in the General Assembly of the Company.  The delegated 

person shall have the powers as determined under the delegation 

decision.  

4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 

27/4/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly 

meeting. 

5. The shareholders can access and review the financial statements of 

the Company on the Company’s website www.ggicouae.com. and 

Dubai Financial Market’s website. 

6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is 

registered electronically by shareholders who own or represent by 

proxy at least (50%) of the Company's share capital.   If this quorum 

for the meeting is not available in the first meeting, the second 

meeting shall be convened on 3/5/2022 at the same place and time. 

The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the 

shareholders present. 

7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the 

shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the 

General Assembly meeting of a joint stock Company. 

8. Signature of the shareholder indicated in the proxy must be 

approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an 

economic department in the United Arab Emirates, a company 

licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works 

or a bank that the shareholder has an account with. 

9. You can view the guide on investor rights in securities, which is 

available on the main page of SCA official website, according to the 

following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-

protection.aspx  

 
By order of the Board  

 

 

 

يختاره من غير  ي .2 ينيب من  أن  العمومية  الجمعية  له حق حضور  لمن  جوز 
الشركة أو وسيط أوراق مالية أو أحد من  أعضاء   مجلس االدارة أو موظفي 

بالكتابة   ثابت  خاص  توكيل  بمقتضى  عنه  نيابة  االجتماع  بحضور  موظفيه 
ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة عل أكثر من 

( خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي االهلية وفاقديها  5)%
  2و 1النائبون عليهم قانونا ) على أن يتم مراعاة االشتراطات الواردة بالبندين   

بشأن   2020/ر.م( لسنة  3( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )40من المادة )
 أعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة . 

 

 

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار  .3
في   ليمثله  يقوم مقامه،  أو من  إدارته  للشركة،  الجمعية  المن مجلس  عمومية 

 .ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض 

 
 

ا .4 الجمعية  السابق النعقاد  العمل  يوم  في  المسجل  السهم  مالك  لعمومية  يكون 
ا يوم  اي  في   2022أبريل    27الموافق    الربعاءللشركة  الحق  صاحب  هو 

 التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام األليكتروني . 

 

من  وتقرير الحوكمة    يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة .5
للشركة   االلكتروني  الموقع  الموقع    www.ggicouae.comخالل  وكذلك 

 االلكتروني الخاص بسوق دبي المالي
مساهمون  ل  تم تسجيل الكترونيا ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إال إذا   .6

من رأسمال الشركة، فإذا لم   (%50يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن )
فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ  يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول 

والزمان . ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا    المكانفي نفس    2022  مايو  3
 أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحضور.

 
القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون  .7

ماال يقل عن ثالثة ارباع االسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة 
 المساهمة  

توقيع المساهم المشار اليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من الكاتب   .8
ائرة االقتصادية في دولة االمارات العربية  العدل ، أو غرفة التجارة ،  أو الد

المتحدة ،  أو أي شركة مرخصة في دولة االمارات العربية المتحدة ألداء أعمال 
 التصديق أو بنك يمتلك الموكل حسابا معه.  

 

يمكنكم االطالع على دليل حقوق المستثمرين في االوراق المالية والمتوفر  .9
الرسمي عبر الرابط التالي:  بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة 

-investor-/ar/services/minorityhttps://www.sca.gov.ae
xprotection.asp 

 

 بأمر مجلس اإلدارة   

            
 

 
GULF GENERAL INVESTMENT Co.(P.S.C.)  P.O.Box : 22588, Dubai,UAE Tel : (9714)2821888, Fax: (9714) 2868828 Tolfree : 800GGICO, email info@ggico.ae, website : www.ggicouae.com. 

www.ggicouae.com    :      الموقع االلكتروني   info@ggico.ae     :الشركة الخليجية لإلستثمارات العامة  )ش.م.ع ( اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب :  22588 دبي ،  هاتف:  282188-09714   ، فاكس: 2868828-09714، الرقم المجاني : 44426 800 ،   البريد االلكتروني 
 

 

http://www.ggicouae.com/
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
http://www.ggicouae.com/
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
mailto:info@ggico.ae
http://www.ggicouae.comالموقع/
mailto:info@ggico.ae

