
ي�سر جمل�ش اإدارة بنك اأبوظبي الأول )�ش.م.ع( دعوة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية، واملقرر اإنعقاده ال�ساعة 

الرابعة ع�سرًا يوم الأثنني املوافق 2022/02/28 ، بامل�ساركة عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�سور عن بعد من خالل ا�ستخدام رابط 

حل�سور الجتماع �سيتم اإر�ساله اإىل امل�ساهمني عرب الر�سائل الق�سرية اأو الربيد الإلكرتوين بعد ت�سجيل ح�سورهم لتمكني امل�ساهمني 

اأثناء انعقاد الجتماع ،  من ح�سور الجتماع افرتا�سًيا ومناق�سة جدول الأعمال والت�سويت اللكرتوين على كل قرار ب�سكل مبا�سر 

وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل: 

�سماع تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�ساط البنك ومركزه املايل عن ال�سنة املالية املنتهيــة فــي2021/12/31 واملوافقة عليه .  )1

�سماع تقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني لل�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31 واملوافقة عليه.  )2

مناق�سة امليزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31 واملوافقة عليها.  )3

النظر يف اقرتاح جمل�ش الإدارة ب�ساأن املخ�س�سات والحتياطيات ، وتوزيع الأرباح عن ال�سنـة املاليــة املنتهيــة فــي 2021/12/31   )4

بن�سبة 70 % من راأ�ش مال البنك املدفوع ، ح�سة ال�سهم الواحد 70 فل�ش وبقيمة اإجمالية قدرها  7،64 مليار درهم ، توزع بقيمة 

49 فل�ش نقدًا ، وما يعادل 21 فل�ش يف �سورة اأ�سهم قيمة ال�سهم الواحد 17،97 درهم ) القيمة الأ�سمية لل�سهم 1 درهم + عالوة 

اإ�سدار 16،97 درهم يتم اإ�سافتها اإىل الحتياطي القانوين ( ، وبعدد اأ�سهم اإجمايل يبلغ 127،612،688 �سهم . 

املوافقة على مقرتح مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة .  )5

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن اأعمالهم خالل �سنة 2021 .  )6

اإبراء ذمة مدققي احل�سابات اخلارجيني عن اأعمالهم خالل �سنة 2021 .  )7

تعيني مدققي احل�سابات لل�سنة املالية 2022 وحتديد اأتعابهم .   )8

النظر يف التقرير ال�سنوي للجنة الرقابة ال�سرعية الداخلية وامل�سادقة عليه .   )9

قرارات خا�صة : 

للبنك  ، املوافقة على تعديل املادة "6" من النظام الأ�سا�سي  اأعاله  للبند )4(   10(  بعد املوافقة على مقرتح جمل�ش الإدارة طبقًا 

مليون  وع�سرون  وت�سعمائة  مليارات  درهم )ع�سرة  املال من 10.920.000.000  راأ�ش  لزيادة  وذلك   ، املال  براأ�ش  واخلا�سة 

درهم ( اإىل 11،047،612،688 درهم ) اإحدى ع�سر مليار و�سبعة واأربعون مليون و�ستمائة واأثني ع�سر األف و�ستمائة وثمانية 

وثمانون درهم ( عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة عددها 127،612،688 �سهم ، بعد احل�سول على موافقة هيئة الأوراق املالية 

وال�سلع واجلهات املخت�سة.

مادة )6(

بعد التعديل

مادة )6(

قبل التعديل

حدد راأ�سمال البنك مببلغ )11،047،612،688( اإحدى ع�سر 

مليار  و�سبعة واأربعون مليون و�ستمائة واأثني ع�سر األف و�ستمائة 

   )11،047،612،688( على  موزع  درهم  وثمانون  وثمانية 

اإحدى ع�سر مليار  و�سبعة واأربعون مليون و�ستمائة واأثني ع�سر 

األف و�ستمائة وثمانية وثمانون �سهم بقيمة اأ�سمية قدرها )1( 

درهم واحد لكل �سهم مدفوع بالكامل وجميعها اأ�سهم نقدية .

ع�سرة   )10.920.000.000( مببلغ  البنك  راأ�سمال  حدد 

على  موزع  درهم  مليون  وع�سرون  وت�سعمائة  مليارات 

)10.920.000.000 (  ع�سرة مليارات وت�سعمائة وع�سرون 

�سهم  لكل  واحد  درهم  قدرها )1(  اأ�سمية  بقيمة  �سهم  مليون 

مدفوع بالكامل وجميعها اأ�سهم نقدية.

11( املوافقة على جتديد برامج الإ�سدار اأو ال�سكوك الإ�سالمية اأو ال�سندات الغري قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم اأو اإن�ساء برامج جديدة 

وبحد اأق�سى 10 مليار دولر اأمريكي.

 12( تفوي�ش جمل�ش الإدارة يف :

)اأ(      اإ�سدار �سندات قر�ش من اأي نوع اأو �سكوك اإ�سالمية غري قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم مبوجب الربامج القائمة حاليًا اأو 

حتديث اية برامج حالية اأو اإن�ساء اية برامج اأخرى مبا ل يتجاوز 10 مليار دولر اأمريكي طبقًا للبند )11( اأعاله ، واإدارة 

اأية التزامات ترتتب عليها وحتديد �سروط وتاريخ اإ�سدار هذه ال�سندات وال�سكوك والربامج ، وفقًا لل�سروط وال�سوابط 

ال�سادرة عن امل�سرف املركزي بهذا ال�ساأن ، مع مراعاة احكام النظام الأ�سا�سي للبنك.  

)ب       اإ�سدار �سندات اإ�سافية لل�سق الأول لراأ�ش املال لأغرا�ش راأ�ش املال التنظيمي، مببلغ اإجمايل ي�سل اإىل 1 مليار دولر 

م�سرف  يتطلبها  التي  والأحكام   ال�سروط  ال�سندات  هذه  تت�سمن  اأن  ينبغي  اأخرى(.  عملة  باأي  يعادله  ما  )اأو  اأمريكي 

الإمارات العربية املتحدة املركزي، مبا يف ذلك اخل�سائ�ش التالية: التبعية  يف الرتتيب، واحلق التقديري للبنك يف عدم 

دفع اأو اإلغاء الفوائد للم�ستثمرين يف بع�ش احلالت واأن يحتوي �سروطًا يتم مبوجبها تخفي�ش املبلغ الرئي�سي ويتم اإعمالها 

يف حالة عدم توفر  قابلية التنفيذ، اإذا ما مت اإدراج ال�سندات و/اأو قبولها للتداول يف البور�سة اأو اأي من�سة تداول اأخرى، 

و/اأو يف حال كونها غري مدرجة.

مالحظات : 

ت�سجيل احل�سور  بعد  الجتماع عن  �سيح�سرون  الذين  البنك  م�ساهمي  على  وال�سلع،  املالية  الأوراق  هيئة  توجيهات  على  بناء   .1

للتمكن من الت�سويت على بنود اجلمعية العمومية الكرتونيًا.  يفتح باب الت�سجيل اعتبارًا من ال�ساعة الثالثة ع�سرًا من يوم 

الأحد املوافق 27 فرباير 2022 ويتم اإغالق الت�سجيل يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرًا من يوم الأثنني املوافق 28 فرباير 2022 . 

بالن�سبة للت�سجيل الإلكرتوين، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:  www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيالت اإر�سال 

ن�سخة من التوكيالت على عنوان الربيد الإلكرتوين is@bankfab.com مع ال�سم ورقم الهاتف املتحرك ل�ستالم ر�سائل ن�سية 

للت�سجيل.

يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�ش الإدارة اأو العاملني بالبنك اأو �سركة الو�ساطة   .2

اأو العاملني بها مبقت�سى توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزًا بهذه ال�سفة على اأكرث 

يتم مراعاة  اأن  قانونا. )على  النائبون عنهم  وفاقديها  الأهلية  ناق�سي  البنك، وميثل  راأ�ش مال  باملائة من  من )5%( خم�سة 

ال�سرتاطات الواردة بالبندين 1 و 2 من املادة رقم )40( من قرار رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن 

اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة( وميكنكم الطالع على الإف�ساح املن�سور على �سفحة البنك على موقع ال�سوق 

الإلكرتوين ب�ساأن الإجراءات الواجبة لعتماد التوكيل.

القرار اخلا�ش هو القرار ال�سادر باأغلبية اأ�سوات امل�ساهمني الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع   .3

اجلمعية العمومية للبنك.

يجوز لأية �سخ�ش اإعتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه،   .4

ليمثله يف اجلمعية العمومية للبنك، ويكون لل�سخ�ش املفو�ش ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش. 

يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم الأحد املوافق 27 فرباير 2022 هو �ساحب احلق يف الت�سويت يف اجلمعية العمومية.   .5

ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )50%( من راأ�سمال   .6

البنك، فاإذا مل يتوافر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول ف�سيتم عقد الجتماع الثاين يوم الأثنني املوافق 07 مار�ش 2022 يف نف�ش 

الزمان واملكان وتكون التوكيالت ال�سادرة لالجتماع الأول �سارية املفعول ، ويعترب الجتماع الثاين �سحيحا اإذا ح�سره م�ساهم 

واحد على الأقل.

بتاريخ  امل�سرتين  اأي   (  2022/03/  10 املوافق  اخلمي�ش  يوم  يف  امل�سجل  ال�سهم  مالك  هو  الأرباح  يف  احلق  �ساحب  يكون   .7

2022/03/08( وذلك يف حال انعقاد الجتماع يف 28 فرباير 2022 . ويكون �ساحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�سهم امل�سجل 

يف يوم اخلمي�ش 2022/03/17 ) اأي امل�سرتين بتاريخ 2022/03/15( يف حال انعقاد الجتماع يف 07 مار�ش 2022.

اأبوظبي لالأوراق املالية ل�سمان ا�ستالم الأرباح التي  على ال�سادة امل�ساهمني حتديث بيانات الت�سال اخلا�سة بهم لدى �سوق   .8

�ستوزع بوا�سطة �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية.

�سيقوم البنك بت�سجيل وقائع الجتماع عن بعد ويحق للم�ساهمني مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية   .9

وتوجيه الأ�سئلة اإىل جمل�ش الإدارة ومدقق احل�سابات.

�سيعترب الجتماع باأنه انعقد يف املقر الرئي�ش للبنك يف ابوظبي.  .10

للبنك www.bankfab.com و�سوق  املوقع اللكرتوين  للبنك من خالل  املالية  البيانات  امل�ساهمني الطالع على  لل�سادة  11.  ميكن 

اأبوظبي لالأوراق املالية www.adx.ae  و الإطالع على دليل حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق املالية على ال�سفحة الرئي�سية باملوقع 

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx : الر�سمي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع على الرابط

واهلل ويل التوفيق ،،،

                                                                    جمل�س الإدارة

The Board of Directors of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C is pleased to invite the Shareholders to attend the 
annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the 
shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the 
meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 28 
February 2022 at 4pm to consider the following agenda:
1. Discuss and approve the report of the Board of Directors on the activity of the bank and its financial 

statements for the financial year ending 31/12/2021.
2.  Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2021.
3. Discuss and approve the bank balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 

31/12/2021.
4. Consider the proposal of the Board of Directors regarding the provisions and reserves, and the distribution 

of profits for the financial year ending on 31/12/2021 of 70% of the bank’s paid-up capital , which is 70 
fils per share with a total value of AED 7.64 billion, split into 49 fils in cash, and the equivalent of 21 
fils in the form of shares, value of each share is AED 17.97 (the nominal value per share is 1 dirhams + 
issuance premium of 16.97 dirhams to be added to the legal reserve), with a total number of shares of 
127,612,688 shares.

5. Discuss and approve the board of directors’ remuneration.
6. Discharge of the board members for their actions during 2021. 
7. Discharge of the external auditors for their actions during 2021. 
8. Appointment of auditors for the financial year 2022 and determine their fees.
9. Discuss and approve Internal Shari’ah Supervision Committee annual report.
Special Resolutions: 
10. After approving the Board of Directors proposal in Clause (4) above, approving the amendment of Article 

“6” of the Bank’s Articles of Association relating to the capital, in order to increase the capital from AED 
10,920,000,000 (Ten billion nine hundred and twenty million dirhams) to AED 11,047,612,688 (Eleven billion 
and forty-seven million, six hundred and twelve thousand six hundred and eighty-eight dirhams) by issuing 
127,612,688 new shares, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the 
competent authorities.

11. Approve the renewal of the issuing programs or Islamic sukuk or bonds or other securities non- convertible into 
shares, or create new programs for an amount not exceeding USD 10Billion. 

12. Authorize the Board of Directors to:
A)  Issue any type of bonds or Islamic sukuk or other securities (in each case, non-convertible into shares), 

or establish or update any programmes, or enter into any liability management exercise, for an amount 
not exceeding USD 10 Billion as set out in Article 11, and to determine the terms of issuing such bonds, 
Islamic sukuk or other securities, and set their date of issue, subject to obtaining the approval of the 
relevant competent authorities as applicable, and in accordance with the provisions of the Bank’s Articles 
of Association.

B) Issue additional tier 1 bonds for regulatory capital purposes up to an amount of USD 1 billion (or its 
equivalent in any other currency) and such bonds shall include the terms and conditions required by 
the UAE Central Bank of the United Arab Emirates, including, the following features: subordination, the 
discretion of the Bank to cancel or not pay interest payments to investors in certain circumstances and 
write-down provisions that are triggered in the event of non-viability, as the same may be listed and/or 
admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.

Notes:
1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Bank’s shareholders who will attend the 

general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the 
general assembly. Registration is open from 3pm on Sunday 27 February 2022 and closes at 3pm on Monday 
28 February 2022.  For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of 
proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile 
numbers to receive text messages for registration.

2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other 
than a member of the Board of Directors, employees of the Bank, a broker or employees of such broker 
under a special written proxy.  In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold 
more than 5% of the shares in the capital of the Bank. Persons of incomplete capacity or incapable shall be 
represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article 
(40) of Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of 
Joint Stock Companies Governance Guide are considered).  Shareholders may review the disclosure posted on 
the Bank’s page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the 
shares represented at the meeting. 

4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a 
resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly 
of the Bank.  The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. 

5. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday 27 February 2022 shall be entitled to vote in 
the general assembly meeting. 

6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent 
by proxy at least (50%) of the Bank's share capital.  In case quorum is not reached in the first meeting, the 
second meeting shall be convened on Monday 7 March 2022 at the same time and place and the proxies 
issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one 
shareholder.

7. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 10/03/2022 (i.e. buyers on 08/03/2022) shall 
be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 28/02/2022 , and shareholders registered in 
the shareholders register on Thursday 17/03/2022 (i.e. buyers on 15/03/2022) shall be deemed to be entitled 
to receive the dividends if the general assembly is held on 07/03/2022.

8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that 
dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.

9. The virtual meeting will be recorded.  Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and 
ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Bank.

10. The meeting will be treated to have been held at the Bank’s headquarters in Abu Dhabi.
11. Shareholders can view Bank’s financial statements on the Bank’s website. www.bankfab.com  and Abu 

Dhabi Stock Exchange website www.adx.ae, investor’s rights guidelines on Securities & Commodities 
authority home page under the following link: 

 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

                                                                                     Board of Directors

Proxy 
To the Chairman of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C hereby appoint by virtue of this proxy 

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on 
Monday 28 February 2022 or any adjourned meeting therefore:

Shareholder’s number: 

Date:          /            / 2022       Signature: 

توكيــل خــا�ص

ال�سّيد/ رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك اأبوظبي الأول  �ش.م.ع      املحرتم

حتّيـة طّيبـة وبعـد،

اأنا / نحن :  

عنّي/ُنعنّي مبوجب هذا التوكيل: 
ُ
امل�ساهم / امل�ساهمني يف بنك اأبوظبي الأول  �ش.م.ع ، اأ

ال�سّيد/

العمومّية  با�سمي/با�سمنا ونيابًة عّني/عّنا يف اجتماع اجلمعّية  باأن ي�سّوت  واأفّو�سه/ونفّو�سه  وكياًل عّني/عّنا 

املقرر اإنعقاده  يوم الأثنني املوافق 2022/2/28 واأي تاأجيل له.

رقم امل�ساهم:

حتريًرا يف:          /            /2022                            التوقيع :

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية
Invitation To attend General Assembly Meeting


