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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لمساهمي بنك أبوظبي الوطني

يتشرف مجلس ادارة بنك أبوظبي الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية والذي تقرر انعقادهما تباعا في الساعة الخامسة من مساء يوم 

الثالثاء الموافق 10 مارس 2015 وذلك في منتجع سانت ريجيس -أبو ظبي -  جزيرة السعديات – قاعة الريجال "سي" للنظر في جدولي ا�عمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1.    ااالستماع إلى تقرير مجلس ا¦دارة عن نشاط البنك ومركزه المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه؛

2.    االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2014 والتصديق عليه؛

3.    مناقشة الميزانية العمومية وحساب ا�رباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليها؛

4.    النظر في الموافقة على اقتراح مجلس ا¦دارة بشأن التوزيعات إلى االحتياطي القانوني والخاص والعام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليها؛

5.    النظر في مقترحات مجلس ا¦دارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 40% من رأس المال نقداً و 10% من رأس المال أسهم منحة والتصديق عليها؛

6.    النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس ا¦دارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛

7.    إبراء ذمة أعضاء مجلس ا¦دارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014؛

8.    تعيين مراجع لحسابات البنك للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه؛

9.    انتخاب خمسة أعضاء لمجلس ا¦دارة من بينهم عضوين مستقلين ممن يرشحهم مجلس ا¦دارة وفقا �حكام المادة (18) من النظام ا�ساسي للبنك.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1.  النظر في الموافقة على إنشاء برنامج ¦صدار سندات قرض بدون أجل بقيمة ال تتجاوز 2 مليار دوالر لدعم الشق ا�ول من رأس المال. 
 

مالحظات:

1.   يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم البنك بتاريخ 9 مارس 2015 حضور الجمعية العمومية  العادية وغير العادية للبنك أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة البنك 

لحضور االجتماعين بموجب توكيل خطي (وفقًا للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب أن ال يكون الوكيل حائزأً بهذه الصفة على أكثر من5% من رأس مال البنك (ويمثل ناقصي 

ا�هلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات ا�وراق المالية في بنك ابوظبي الوطني ص.ب. "6865“، بنك أبوظبي الوطني مبنى فرع 
الخالدية الطابق التاسع،  أبوظبي قبل يومين على ا�قل من التاريخ المحدد لالجتماعين وذلك لحفظها في السجالت الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيالت ا�صلية. 

2.    يكون صاحب الحق في ا�رباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم إنعقاد الجمعية والموافق 22 مارس 2015 .

3.    في حال عدم اكتمال النصاب القانوني �ي من االجتماعين ، سيتم عقد االجتماع الثاني في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثالثاء الموافق 17 مارس 2015.  وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 

الجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني سيتم عقد االجتماع الثالث بتاريخ 16 ابريل  2015.  

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع ا�ول، تعتبر التوكيالت الصادرة لحضور االجتماع ا�ول سارية المفعول ونافذة �ي اجتماعات الحقة ما لم يتم إلغائها صراحًة من قبل المساهم    .4

المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات ا�وراق المالية وصناديق االستثمار وذلك قبل يومين (2) على ا�قل من موعد االجتماع الالحق.

5.    على السادة  الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك والتي تنطبق عليهم شروط العضوية وفقًا الحكام القانون االتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له 
والنظام ا�ساسي للبنك وتعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن، التقدم بطلب كتابي  الى السيد سامر عبد الحق – أمين سر المجلس – بنك أبوظبي الوطني – المركز الرئيسي شارع خليفة – قطاع 

الشؤون القانونية وا¦متثال – الطابق "16" – هاتف رقم 6111050-02 أو 6111123-02 وذلك قبل نهاية يوم عمل ا�حد الموافق 2015/02/22 على أن يرفق بالطلب صورة عن جواز السفر ونبذة 
تعريفية عن مقدم الطلب. 

6.    مرفق بالدعوة المرسلة الى المساهمين نسخة عن تقرير الميزانية العمومية وحساب ا�رباح والخسائر. ويمكن الحصول على نسخ عن التقرير المالي للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2014 
في مكان انعقاد االجتماع ، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع ا¦لكتروني لسوق أبوظبي لËوراق المالية. 

                                                                     رئيس مجلس ا�دارة


