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 هالهيئة العامة للشركة وجدول أعمالادعوة    

 
 ينالمساهم حضرات

 

 تحية وإحترامًا وبعد ،،،
 

 
واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجاارة والتماوين  2020( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 1992( لسنة 13قانون الدفاع رقم )عماًل بأحكام 

، بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة العادية من خالل وسائل االتصال المرئاي وااللتتروناي، يسار مجلا  9/4/2020بتاريخ 
 15/9/2022الموافاا   ة ماان ااايام اااوم ال مااي عشاار  ة الحاديااةالهيئااة العامااة العاااد  الاا   ساايعقد فااي تمااام الساااعلحضااور إجتماااع  دارة دعااوتتمإلا

والما كور أدنااه، للشاركة وذلا  مان خاالل الارابل اإللتتروناي المنشاور علاى الموقاو اإللتتروناي  .معش.م.لمساهمي شركة اإلتحااد لسساتامارات المالياة 
 (، للنظر في األمور التالية وات اذ القرارات:Zoomوال   اوفر وسيلة اإلتصال المرئي للمساهمين من خالل تقنية )

 
 جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن :

 .والمصادقة عليه 14/7/2021بتاريخ المنعقد و محضر إجتماع الهيئة العامة العاد  الساب  قراءة  .1
 .والمصادقة عليه وال طة المستقبلية للشركة 31/12/2021أعمال السنة المالية المنتهية اإلدارة عن  مجل  التصويت على تقرير .2

 .والمصادقة عليه 31/12/2021المنتهية في  الماليةحول البيانات المالية للسنة تقرير مدققي حسابات الشركة التصويت على  .3

 .والمصادقة عليها 31/12/2021في  البيانات المالية للسنة المالية المنتهيةالتصويت على  .4

 .ضمن حدود القانون  31/12/2021المنتهية في  السنة أعضاء مجل  اإلدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خاللإبراء ذمة  .5

 المقبلة وتحداد أتعابهم أو تفويض مجل  اإلدارة بتحدادها. نت اب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليةا .6

 
 )سيتم تزويدكم بالرابط الحقاً( ارجى حضوركم ه ا اإلجتماع من خالل الرابل اإللتتروني

أو توكيال مسااهم أخار ، الا   اباين يلياة الادخول لالجتمااعو  WWW.UNIONINVESTCO.COM والمنشور على الموقو االلتتروناي للشاركة 
( قباال التاااريخ info@unioninvestco.comبواسااطة البريااد اإللتترونااي ) ترسللإ كلرتروايللا  ة القساايمة المرفقااة وتوايعهااا علااى أن عاانتم، وذلاا  بتعبئاا

 المحدد لسجتماع الم كور أعاله.
 

قبإ التاريخ المحدد لإلجتماع من خللل اللرابا اإللرتروالل الم لار كليله أعلل   وتجدر اإلشارة بااه يحق لرإ مساهم طرح األسئلة واالسفسارات الرتروايا  
المسلاهم الل ي  ليصار الى الرد عليها وذلك عمل  بأحكام البند خامسا /ج من اإلجراءات الصاردة عن معالل وزير الصناعة والتجارة والتموين، علملا  بلأ 

باإلجتمللاع يحللق للله طللرح األسللئلة واالستفسللارات خلللل اإلجتمللاع سللندا  للبنللد خامسللا /  مللن ذات  مللن األسللهم الممثلللة %10يحمللإ أسللهما  ال تنللإ عللن 
 اإلجراءات الم ار كليها أعل .

 
 

 وتفضلوا بنبول فائق اإلحترام ،،،
 رئيس مجلس اإلدارة

 ال واورة     محمد                                        
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