دعوة حضور اجتماع اهليئة العامة غري العادي
لشركة سبائك لالستثمار م.ع.م

السادة مسامهي شركة سبائك لالستثمار احملرتمني
حتية طيبة وبعد
عمال إبجراءات تنظيم اجتماعات اهليئات العامة وجمالس اإلدارة وهيئات املديرين للشركات املسامهة العامة والشركات املسامهة اخلاصة والشركات ذات
املسؤولية احملدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا إلحكام البند ( )2من الفقرة اثنيا من أمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020والصادر
مبقتضى احكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992يتشرف جملس إدارة شركة سبائك لالستثمار بدعوتكم حلضور اجتماع اهليئة العامة غري العادي
للشركة يف متام الساعة  12:00من ظهر يوم الثالاثء املوافق  2020/7/14للنظر يف جدول األعمال التايل واختاذ القرارات بشأنه:
 .1مناقشة توصية جملس اإلدارة بتخفيض رأس املال من ( )8مليون دينار/سهم ليصبح ( )6مليون دينار/سهم ،من خالل إطفاء اخلسائر
املرتاكمة كما يف  31كانون أول .2019
 .2إضافة الغاايت التالية لغاايت الشركة:
 االقرتاض من البنوك والشركات املالية من داخل األردن وخارجها وتقدمي الكفاالت هلذه القروض وغريها للشركة ابلغا ما بلغت. الرهن وكفالة الغري مبا حيقق غاايت الشركة. متلك األموال املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غاايت الشركة إدارة الشركات التابعة للشركة او املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساهم فيها إدارة االستثمارات أبنواعها خارج األردن أتسيس الشركات و/أو املسامهة و/أو املشاركة يف رؤوس أمواهلا خارج اململكة االردنية اهلامشية مهما كانت غاايهتا. .3ختفيض نصاب عضوية جملس اإلدارة ليصبح  10000سهم بدالً من  25000سهم.
 .4تعديل عقد أتسيس الشركة ونظامها األساسي مبا يتفق وقرارات اهليئة العامة.
 .5تفويض جملس اإلدارة ابستكمال اإلجراءات لدى كافة اجلهات الرمسية.
للحصول على املزيد من املعلومات حول االجتماع والتسجيل للحضور واالطالع على كافة الواثئق واملرفقات اخلاصة ابالجتماع
زايرة موقع الشركة االلكرتوين التايل www.sabaekinvest.com:وارسال قسيمة التوكيل على الربيد االلكرتوين
 info@sabaekinvest.comولكم جزيل الشكر.
وجتدر اإلشارة أبنه حيق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكرتونيا قبل التاريخ احملدد لعقد االجتماع من خالل الربيد االلكرتوين املشار
إليه أعاله ،ليتسىن الرد عليها وذلك عمال أبحكام البند خامساً/ج من اإلجراءات الصادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً
أبن املساهم الذي حيمل اسهما ال تقل عن  %10من األسهم املمثلة ابالجتماع حيق له طرح األسئلة واالستفسارات مباشرة خالل االجتماع
سندا للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات املشار إليها أعاله.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس جملس االدارة
د .مجيل شعبان

شركة سبائك لالستثمار
قسيمة توكيل

أان املوقع أدانه  -----------------------بصفيت مسامهاً يف شركة سبائك لالستثمار (م.ع.م) قد وكلت املساهم /السيد -----------------
 -----وكيالً عين وقد فوضته أن يصوت ابمسي وابلنيابة عين يف اجتماع اهليئة العامة غري العادي الذي سيعقد يف متام الساعة  12:00من ظهر يوم الثالاثء املوافق ،2020/7/14أو يف أي اجتماع اَخر قد يؤجل اليه ذلك االجتماع.
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