دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العمومية
إب شر ررس إلتجم ر ر يإن
يتشر ررس إدار ر ر إباني إمر ررس إد ر ر إ د ر ر ين إ(مر ررس إدخ ر ر إ ر ر ) بر ررملسا إننخ ر ر
ن اد إوذ كإفيإيامإالاثن إننانفقإ0503/50/13إفيإت مإن خ س إ 4دخ ء سر إرسقرقإننشر ي إالا ونيو ر إسطريإت
، ZOOMإوذ كإ رنظسإفيإتجملولإألاس لإآلات :

رر إ
رقإ

إن اد إبم إدقسيإالاتجم يإوتج دعإالا ان .
 .3تفاقضإيئي إنتجم يإن
 .0س يإتقسقسإدار إالااني إس إ ش طإن شس إودس ز إنن لىإس إن خن إنن إنننته إفىإ 0505/30/13إون مصمليقإ
سر ه .
 .1س يإتقسقسإدملقق إن حخ ب إس إن خن إنن إنننته إفىإ.0505/30/13
 .4دن قش إنن زن إن اد إوحخ بإالايب حإون خخ ئسإس إن خن إنن إنننته إفىإ0505/30/13إون مصمليقإسريه .
 .0دقنيحإدار إ اني إب ملمإتازيعإأيب حإ رخن إنن إنننته إ.0505/30/13
 .6دقنيحإدار إ اني إب ملمإتازيعإدك فآ إألسض ءإدار إالااني إ رخن إنن إنننته إ.0505/30/13
 .7ببسنءإذد إأسض ءإدار إالااني إودسنتجعيإن حخ ب إد إننخؤو إس إن خن إنن إنننته إفىإ.0505/30/13
 .8ت إدسنتجعىإن حخ ب إ رخن إنن إ0503إوتحمليملإأت بهمإ.
 .9ب عإأ ال إود نىإمس إاومإ ر ق وال إن د إنن را إد إمس إد إالاد ين إون ك ئن إفيإدصفحإم( 10ب سمثن ءإ
نن ملن إوآلاال ) ون من زلإس إسقملإحقإن مف يإألايضإد إن رملي إ.
 .35دقنيحإدار إالااني إس إ ف إنستث يإالادانلإن ن تا إس إس ر إب عإأ ال إود نىإمس إاومإ ر ق وال إن د إ
إق لإن ع .
د إ اللإدانفق إن خ ا إننخ
 .33فيإح لإبت مإس ر إب عإأ ال إود نىإمس إاومإ ر ق وال إن د إدقنيحإدار إالااني إبإغالقإننصنعإوتفو كإ
نن ملن إوآلاال وبيق إن لإبنظ مإن ن ءإثسيإاي .

وتفضرانإبق الإف ئقإن مقمليسإوالاحنينمإ،،،
يئي إدار إالااني إ
دالحظ ر :


فررىإحر لإسررملمإن م ر لإن نصر بإن قر ا إ ا ر إفررىإ ررجنإالاتجم ر يإفخر قملإالاتجم ر يإن ثر إبرنف إن سققر إوفرريإ فر إن اقر إب ررملإأسر ايإدر إتر يق إ
الاتجم يإالاولإفىإيامإالاثن إننانفقإ0503/56/57



إن حضررايإ ل ر إوفررىإحر لإسررملمإن ررم و إدر إننشر ي إفرريإالاتجم ر يإيسجررىإن موررسمإبإ بر إدر إتسو ررهإدن سر إدر إغ ريإ
أدررلإدر إتج ررعإن خر ا إننخر
إداكرومإدعإدالحظ إبأ رهإالإيارازإأ إيزقرملإسرملاإألاسر مإ
ن خ ا إ /أسض ءإدار إالااني إوذ كإب ملإبيس لإ بإيسميإ رشس إتاضحا إف هإب
ن تىإيح ر إن ن ئبإأوإن ا لإسلىإ( )%0د إيأسإد لإن شس إ.



إبرسنباإننشر ي إفريإالاتجم ر يإسر إرسقررقإن سسر ئلإن نصر إ،إوفريإحر لإوتجررااإأيإنسمفخر ين إسر إ ف ر إننشر ي إيسجررىإ
سريممإتزوقرملإن خر ا إننخر
ن مان لإس إرسققإن طييملإالا ونيو إ، info@emirates-buildings.com :إون تف 50-0031111 :

Confidential

نموذج تفويض خاص
Special Power of Attorney Form
I /We, the undersigned:
Shareholder/Investor Number

: نحن الموقعون أدناه/ أنا الموقع
المستثمر/رقم المساهم
: نملك/أملك

In my/our capacity as the holder of:
Hereby appoint:

: فوضنا/قد فوضت
:ة/السيد

Mr/Mrs:

:رقم الهوية

ID Number:
Email address:
Mobile (with international code):

:البريد اإللكتروني
:)الهاتف المتحرك (مع فتح الخط

عنا (الكترونيا وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مباني اإلمارات ش م خ المقرر انعقاده/ليحضر ويصوت بالنيابة عني
 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه االجتماع2021  مايو31  ظهر يوم االثنين الموافق4 الساعة
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General
Assembly Meeting of Emirates Building scheduled at 4 PM on Monday, May 31, 2021, or any subsequent
date the meeting might be adjourned to
Date:

:التاريخ

Signature

:التوقيع

Stamp for Corporate Shareholders:

ختم المساهم اإلعتباري

.2021/05/30  من ظهر يوم األحد الموافق1 ) في موعد أقصاه الساعهCSD@adx.ae( يرجى ارسال هذا التفويض عبر البريد االلكتروني
This form should be emailed to CSD@adx.ae no later than 1 PM on Sunday 30/05/2021.

