شركة دريك آند سكل انترناشيونال -شركة مساهمة عامة
دعــــوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية
لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية

العمومية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم األثنين الموافق  4سبتمبر 2017وذلك في فندق

ذا وستين دبي ،الجميرا ،للنظر في جدول األعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية:

1.1تعديل القرار رقم  11الصادر عن الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ  4/5/2017والمتضمن:
(الموافقة على قيام االعضاء الباقين من مجلس االدارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة
رأس مال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة االوراق المالية والسلع ).وذلك ليصبح (الموافقة على قيام االعضاء الباقين من مجلس االدارة بفتح باب الترشح
لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون)؛
2.2المصادقة على تعيين السيد /خميس بوعميم خلفا للسيد /طالل البحر و السيد /محمد عطاطرة خلفا للسيد  /خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة؛
3.3انتخاب عدد أربعة ( )4لعضوية مجلس اإلدارة لملئ الشواغر نتيجة استقالة كل من:
• السيد خلدون الطبري  -نائب رئيس مجلس االدارة
• السيد يوسف النويس  -عضو
• السيد خليفة خوري  -عضو
• السيد ايفور جولدسميث  -عضو
4.4الموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتفويض مجلس اإلدارة بتعيين استشاري للتأكد من اإلمتثال بذلك.
5.5سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا ألحكام المادة رقم ( )202من قانون الشركات التجارية رقم ( )2لسنة .2015
6.6سماع تقرير مجلس اإلدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ  2,285,046,667درهم إماراتي بنسبة  75%عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ
 1,714,058,920درهم (كما في  31مارس  )2017وتعديل النظام األساسي وفقا لذلك.

مالحظات:

	•يجوز لمن له حق الحضور ان ينيب من يختاره من غير اعضاء مجلس االدارة بمقتضى توكيل خطي ثابت بالكتابة ويجب اال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه
الصفة على أكثر من  5%خمسة بالمئة من راس مال الشركة ويمثل ناقصي االهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
	•للشخص االعتباري ان يفوض أحد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون
للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب التفويض.
	•يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية للشركة ( يوم األحد  ) 3/9/2017هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
	•ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ( )50%من رأس مال الشركة ،فاذا لم يتوافر هذا النصاب في
االجتماع األول فانه سيتم عقد االجتماع الثاني يوم السبت الموافق  9/09/2017في نفس المكان والزمان.
• القرار الخاص :هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

Drake and Scull International PJSC
Invitation to the attend
the General Assembly Meeting of the Company
The Board of Directors of Drake and Scull International (PJSC) is pleased to invite you to attend the General Assembly meeting of the
Company which will be held on Monday, 4 September 2017 at 4pm, at The Westin Hotel, Jumeirah, to consider the following agenda:

Annual General Assembly Meeting agenda:

11. To amend the resolution No. 11 issued by the Annual General Assembly meeting of the Company held on 4 May 2017 which states:
“To approve the opening of the nomination period of the Board of Directors’ membership by the remaining members of the Board of Directors and invite the general
assembly to elect a new Board of Directors following the completion of the capital increase in favor of the shareholders in coordination with the Securities and Commodities
Authority.”
To become: “To approve the opening of the nomination period of the Board of Directors membership by the remaining members of the Board of Directors and invite the
general assembly to elect a new Board of Directors as needed and in accordance with the law.”
22. To approve the appointment of Mr. Khamis Buamim in lieu of Mr. Talal Al Bahar, and Mr. Mohammed Atatreh in lieu of Mr. Khalaf Al Dhahiri in the board of directors of the
Company;
33. To elect four (4) members of the board to fill in the vacant positions as a result of the resignation of:
• Mr. Khaldoun Al Tabari - Vice Chairman
• Mr. Yousef Al Nowais - Member
• Mr. Khalifa Khouri - Member
• Mr. Ivor Goldsmith - Member
44. To approve the undertaking of the Company’s activities in accordance with the provisions of the Islamic Shariah, and authorize the Board of Directors to appoint a
consultant to ensure the compliance thereof.
55. To review the report of the auditors with respect to the reduction of the capital of the Company in accordance with Article (202) of the Commercial Companies Law no. (2) of
2015.
66. To review the Board of Directors’ report with respect to the reduction of %75 of the paid-up share capital (AED 2,285,046,667) by the equivalent amount of the Company’s
accumulated losses (AED 1,714,058,920) (as of 31 March 2017), and amend the Articles of Association of the Company accordingly.

Notes:
•

•
•
•
•

Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a director of the board,
under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders may not hold in this capacity over %5 of the share capital of the Company. Minor and/or
incapacitated shareholders will be represented by their legal representatives.
A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers
to represent the corporate person in the general assembly. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
The registered shareholder on Sunday, 3 September 2017, shall have the right to attend and vote at the general assembly.
The General Assembly meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than %50 of the share
capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Assembly meeting, a second meeting will take place on Saturday 9th
September 2017 at the same venue and time.
A special resolution: is a resolution passed by a majority of shareholders holding at least %75 of the shares represented at the General Assembly Meeting of the
Company.

