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26 March 2020

مساهم بنك رأس الخيمة الوطن (ش.م.ع) Notice to the Shareholders of the National Bank
تنويه للسادة
ي
ي
ر
االلكتونية ف اجتماع الجمعية العمومية of Ras Al Khaimah (P.S.C) Regarding the Annual
بشأن المشاركة
ي
General Meeting E-participation without Personal
الشخص
السنوي دون الحضور
ي
Attendance

ً
تدابي الصحة والسالمة المعمول بها ،وامتثاال
عىل ضوء
ر
لتوجيهات هيئة األوراق المالية والسلع ( )SCAتعميم مرجع رقم
ظب لألوراق المالية ( )ADXمرجع
 88/2020وتعميم سوق أبو ي
ر
اإللكيونية يف الجمعيات
رقم 1/2020:بخصوص المشاركة
الوطن ("راك بنك") إبالغ
العمومية ،يود بنك رأس الخيمة
ي
مساهميه أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي يف
ً
يوم االثني الموافق يف  30مارس  2020الساعة  11:00صباحا
ر
ر
ون فقط.
ر
عت المشاركة اإللكتونية والتصويت اإللكت ي

In light of the health and safety measures in place,
and in compliance with the directive of the
)Securities and Commodities Authority (SCA
circular Ref. 88/2020 and the Abu Dhabi Securities
Exchange (ADX) circular Ref. 1/2020 regarding the
electronic participation in General Assemblies, The
)National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.
(“RAKBANK”) would like to inform its
shareholders that it will be holding its Annual
General Meeting on Monday 30 March 2020 at
11:00am via electronic participation and
electronic voting only.

ر
اإللكيونية والتصويت The registration for electronic participation and
سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة
ر
ون اعتبارا من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد electronic voting will be opened at 3:00pm on
اإللكي ي
ً
صباحا من يوم Sunday 29 March 2020 and closed at 10:00am on
ر
العاشة
الموافق  29مارس  2020ولغاية الساعة
Monday 30 March 2020, through the following
االثني الموافق 30مارس  ،2020من خالل القنوات التالية:
ر
channels:
-

سيتمكن المساهمون األفراد (حملة بطاقة الهوية اإلماراتية) )Individual shareholders (Emirates ID holders
من التسجيل والتصويت عي المنصة الرقمية "سهم" من will be able to register and vote via the Sahmi
ي
ر
اإللكيون لسوق أبوظب لألوراق المالية أو digital platform through ADX website or the
خالل الموقع
ي
ي
Sahmi smartphone application.
"سهم" للهواتف الذكية.
تطبيق
ي

-

-

All other shareholders and representatives
wishing to register and vote electronically are
kindly requested to complete the attached
Proxy Form and send it to ir@rakbank.ae by
12:00pm Sunday 29 March 2020. An electronic
link to the platform shall be provided by ADX
via email/SMS. For more information, please
review ADX User Guide to Remote e-Voting for
General Meeting, posted on RAKBANK IR page.

-

اغبي
وممثىل
المساهمي
عىل سائر
المساهمي اآلخرين الر ر
ر
ر
ي
ر
ً
يف التسجيل والتصويت إلكيونيا تعبئة نموذج التفويض
ر
ون  ir@rakbank.aeيف
المرفق وإرساله إىل الييد االلكي ي
موعد اقصاه الساعة  12:00من بعد ظهر يوم األحد
ر
ون عن
الموافق  29مارس  2020الستالم الرابط إلكي ي
ر
القصية والدخول إىل
ون/الرسائل
ر
طريق الييد اإللكي ي
ر
االلكيونية للمشاركة
ظب لألوراق المالية
منصة سوق أبو ي
المساهمي مراجعة دليل
والتصويت .يرج من السادة
ر
ر
ون عن بعد
المستخدم للحضور والتصويت االلكي ي
الجتماعات الجمعيات العمومية عىل صفحة عالقات
المستثمرين لراك بنك.

المساهمي مراجعة جميع الوثائق المتعلقة All documents related to the agenda of the AGM
كما يمكن للسادة
ر
بجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي عىل صفحة are available for shareholders’ review on
RAKBANK’s IR page.
عالقات المستثمرين لراك بنك.

لالستفسارات االخرى ،يرج التواصل مع فريق عالقات For queries, please contact the IR team by email:
ر
ون  ir@rakbank.aeأو الهاتفir@rakbank.ae or phone: +971 4 291 5545 and :
المستثمرين عي الييد االلكي ي
+971 7 206 1416
 5545 291 4 971+و.1416 206 7 971+

زينة سماقية
سكرتي ر
الشكة
ر
Zeina Sammakieh
Company Secretary

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع).
رأس الخيمة  -اإلمارات العربية المتحدة
نموذج تفويـــــــض خاص

أنا الموقع  /نحن الموقعون أدناه ............................................................................................................

رقم المساهم .....................................................................................................................................

املك/نملك  ........................................................................................سهما من أسهم بنك رأس الخيمة الوطني،

قد فوضت/فوضنا:

السيد .............................................................................................................................................
البريد اإللكتروني:
الهاتف النقال:
ليصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم االثنين  30مارس  ،2020أو في أي تاريخ اخر
يؤجل اليه االجتماع.
التاريخ......................................................................................................................................... :

التوقيع......................................................................................................................................... :

ختم الشركة.................................................................................................................................... :

يرجى إيداع هذا التفويض في المكتب الرئيسي للبنك في رأس الخيمة خالل موعد أقصاه الخميس  26مارس .2020
في حال المساهمين االعتباريين ،يرجى تقديم كتاب تفويض باسم الشخص الطبيعي المعين لتمثيل الشركة وارفاق نسخة عن الرخصة
التجارية للشركة وبطاقة المفوضين بالتوقيع.

بنك رأس الخيمة (ش.م.ع).
)The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.
Head Office, P.O. Box 3500, Ras Al Khaimah, UAE.
Tel: +971 7 206 22 22, Fax: +971 7 243 5454/+971 7 243 5222, Email: administration@rakbank.ae

National Bank of Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah – United Arab Emirates
Proxy Form

I/We, the undersigned ………………………………………………………………………….………

Investor Number ………………………………………………………………………….……………….
in my/our capacity as the holder of …………………………………………………………... shares
in the National Bank of Ras Al Khaimah,
hereby appoint:

Mr. ……………………………………………………………….…………………………………………….
Email address:
Mobile:
as my/our Proxy to vote on my/our behalf at the Annual General Assembly
Meeting of the Bank scheduled on Monday, 30th March 2020, or any subsequent
date the meeting might be adjourned to.
P

P

Date ……………………………………………………………….…………………………………………….

Signature ……………………………………………………….…………………………………………….

Stamp for Corporate Shareholders……………….…………………………………………….

This form should be lodged at the Bank’s Head Office in Ras Al Khaimah no later than Thursday
26th March 2020.
In the case of corporate shareholders, proxy forms should be sent along with the company’s Trade
License and the card of authorized signatories.
P

P
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.)
Head Office, P.O. Box 3500, Ras Al Khaimah, UAE.
Tel: +971 7 206 22 22, Fax: +971 7 243 5454/+971 7 243 5222, Email: administration@rakbank.ae

