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 مالحظات:

  يمكن للمساهمين في سوق أبو ظبي لألوراق المالية التسجيل والتصويت االلكتروني باستخدام المنصة الرقمية
المتكاملة للسوق "سهمي". لالستعالم عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقا اإللكتروني للسوق 

www.adx.ae   أو بريد  424141774ف    سسسسسركة على هاتسسالتواصل ما عالقات المستثمرين للشأو
  investorrelations@manazelgroup.comإلكتروني 

 إلدارة يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يوكل عنه غيره من غير أعضاء مجلس ا
. وفي جميا األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة المرفقتوكيل البموجب 

وللشخص  % من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي األهلية وفاقدوها أوليا هم أو النائبون عنهم قانونًا.5على 
ب قرار مجلس ادارته او من في حكمه لحضور االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموج

الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها . ويتم تقديم التوكيل الى سوق أبوظبي لالوراق المالية أو الشركة 
 قبل يومين على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع وذلك لحفظها في السجالت الخاصة .

  صباحاً  العاشرةالسسساعة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع األول ، فسوف يعقد االجتماع الثاني 
 ر.، ويكون نصاب االجتماع صحيحًا بمن حض الكترونيًا وعن بعد 28/4/2022 الخميسيوم 

 األسسسهم المسسسجلون فسسي سسسجل الشسسركة  تصسسويت فسسي اجتمسساع الجمعيسسة العموميسسة هسسم مسسالكيأصسسحاب الحسسق فسسي ال
   .العمومية حتى نهاية اليوم السابق على موعد اجتماع الجمعية
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