بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)
دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي
يتشــرف مجلــس إدارة بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع) بدعــوة الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي وذلــك فــي تمــام
الســاعة  11:00صباحــً مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق  30مــارس  2020فــي مقــر البنــك الرئيســي ،الطابــق التاســع ،شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد ،مخــرج
 ،129رأس الخيمــة وذلــك للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي:
	.1االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019والتصديق عليه.
	.2االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019والتصديق عليه.
	.3االســـتماع إلــى تقريـــر لجنــة الرقابـــة الشــــرعية الداخليــة فيمــــا يتعلــق بالنــــافذة المصرفيــــة اإلســــــامية للبنــك عــن الســـــنة المـــاليـــة المنتهيـــــة فــي
 31ديســمبر  2019والتصديــق عليــه.
	.4مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019والتصديق عليها.
	.5تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
	.6النظــر فــي مقتــرح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح نقديــة بمبلــغ إجمالــي قــدره  502,873,628درهــم إماراتــي ،مــا يعــادل نســـبة  %30مــن رأس
المــال أي مــا قيمتــه  30فلســً للســـهم الواحـــد وذلــك عــن الســــنة المــاليــــة المنتهيــــة فــي  31ديســمبر  2019والموافقــة عليــه.
	.7النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019وتحديدها.
	.8إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019أو عزلهــم ورفــع دعــوى المســؤولية عليهــم حســب
األحــوال.
	.9إبــراء ذمــة مدققــي الحســابات الخارجييــن عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019أو عزلهــم ورفــع دعــوى المســؤولية عليهــم
حســب األحــوال.
	.10تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام  2020وتحديد أتعابهم.
قرار خاص:
	.1تجـــــديد الموافقــــة على إصــــدار ســـــــندات غيــــر قــابلــــة للتحــــــويل إلى أســـــــهم ،ضمــــن بــرنــامـــج البنــك للســـــندات المتــوســـــطة األجــــل وقيمتـــه
 2مليــار دوالر أميركــي.
	.2تفويــض مجلــس اإلدارة إلصــدار هــذه الســندات (غيــر القابلــة للتحويــل إلــى أســهم) وتحديــد شــروط وتاريــخ تلــك اإلصــدارات بمــا ال يتجــاوز عــن ســنة
مــن تاريــخ الموافقــة علــى هــذا التفويــض ،وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
مالحظات:
	.1يجــــوز لمــــن لــه حــــق حضــــور الجمعيـــة أن ينيــب عـنــــه مــن يختـــــاره مــن غيــــر أعضـــاء مجلــــس اإلدارة بمقتضــى تـــوكيل خـــاص ثابــت بالكـــتابة ويجـــب أال يـــكون الوكيــل لعــدد مــن المســاهمين حائــزًا بهــذه الصفــة
علــى أكثــر مــن خمســة بالمئــة ( )%5مــن رأس مــال البنــك ،ويمثــل ناقصــي األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونــً.
	.2للشــخص االعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القائميــن علــى إدارتــه بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارتــه أو مــن يقــوم مقامــه ،ليمثلــه فــي الجمعيــة العموميــة للشــركة ،ويكــون للشــخص المفــوض الصالحيــات
المقــررة بموجــب قــرار التفويــض.
	.3يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم األحد الموافق  29مارس  2020هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
	.4يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق  9أبريل  ،2020ويكون آخر يوم للمشاركة يوم الثالثاء الموافق  7أبريل .2020
	.5يمكـــن للمســـاهمين االطــــاع على البيـانـــات الماليـــة المدققــــة للبنــــك وتقــريـــر مجلــــس اإلدارة علــــى مـوقــــع البنــــك اإللكتــــروني www.rakbank.ae :والمــوقــــع اإللكــــتروني لســــوق أبوظبـــي لألوراق المالية:
.www.adx.ae
	.6ال يكــون إنعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــً إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن ( )%50مــن رأســمال البنــك ،فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقــد
االجتمــاع الثانــي يــوم اإلثنيــن الموافــق  6أبريــل  2020فــي نفــس المــكان والزمــان .ويعتبــر االجتمــاع المؤجــل صحيحــً أيــا كان عــدد الحاضريــن.
	.7علــى المســاهمين تحديــث بيانــات االتصــال الخاصــة بهــم وعناوينهــم لــدى ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة للتأكــد مــن اســتالم األربــاح علــى النحــو األنســب حيــث أنــه فــي حــال توزيــع األربــاح فــإن ذلــك ســيتم عــن
طريــق ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة.
	.8القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
	.9يتـــم تســــليم التــوكيـــــل الخطــــي إلــى مقــــر البنــك الرئيســــي ،الطابــــق التاســــع ،شــــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد ،مخــرج  ،129رأس الخيمــة ،هاتــف  ،07-2061416:وذلــك قبــــل نهـــــاية يــــــوم عمـــــل الخمــــيس
المـــوافـــــق  26مــارس .2020
	.10يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط اإللكتروني التالي:
https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf
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