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 اجتماع الجمعية العموميةنتائج 

 

 
 

 2022 مارس 28 التاريخ:

 ش. م. ع. الواحة كابيتالشركة  الشركة املدرجة:  اسم

 2022مارس  28اإلثنين  :تاريخ ويوم االجتماع

  11:00 :توقيت بدء االجتماع 
 
 صباحا

  12:00 توقيت نهاية االجتماع:
 
 ظهرا

ا عبر املشاركة االلكترونية للمساهمين  االجتماع:مكان انعقاد   * عقد االجتماع افتراضيًّ

 ، رئيس مجلس إدارة الشركة وليد أحمد سالم املقرب املهيري  :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

 %  59,5 مئوية من رأس املال(:  )نسبة اإلجمالي نصاب الحضور 

  موزعة كما يلي:

 يوجد ال  نسبة الحضور الشخص ي %  .1

 % 59,5 نسبة الحضور من خالل التصويت االلكتروني: %  .2

 في ابوظبي شركة الواحة كابيتال ش.م.ع يعتبر االجتماع بأنه انعقد في مركز  *
 

 أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 

 أ
 
 تمت املوافقة .2021ديسمبر  31 في املنتهية املاليةاملصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة  :وال

 
 
 تمت املوافقة .2021ديسمبر  31 في املصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية :ثانيا

 
 
 تمت املوافقة . 2021ديسمبر   31 في والخسائر للشركة عن السنة املالية املنتهية: املصادقة على امليزانية العمومية وحساب األرباح ثالثا

 
 
فلس للسهم الواحد، مع   7.55توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على املساهمين بقيمة على  املصادقة: رابعا

يمتلكها كل مساهم عن السنة املالية  سهم  100سهم لكل  2.45تحويل أسهم للمساهمين من أسهم الخزينة بقيمة تساوي 

 2021ديسمبر  31املنتهية بتاريخ 

 تمت املوافقة

 
 
 تمت املوافقة 2021ديسمبر 31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن السنة املالية املنتهية : خامسا

 :
 
 تمت املوافقة 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية  من املسؤولية عن أعمالهم إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة سادسا

 :
 
وتحديدها بمبلغ  2021ديسمبر  31املصادقة على مكافاة اعضاء مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في  سابعا

 لقوانين الدولة ية ضرائب مستحقة على هذا أالى  باإلضافة درهم 13,650,000وقدره  اجمالي 
ً
 املبلغ وفقا

 تمت املوافقة

  :
 
السادة   ثامنا ويونغ  تعيين  الحالية  آرنست  املالية  السنة  عن  للشركة  حسابات  بمبلغ   2022كمدققي  أتعابهم  وتحديد 

  باإلضافة درهم 600,000
ً
 .لقوانين الدولة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا املبلغ وفقا

 تمت املوافقة

 
 
 تمت املوافقة املوافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املنشورة على املوقع االلكتروني للشركة : تاسعا

 القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
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 :
 
املعلن عنه على  من النظام األساس ي للشركة على النحو  44)أ( و 40و 36و 28تعديل املواد املوافقة بقرار خاص على  أوال

 صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي لألوراق املالية وعلى املوقع االلكتروني للشركة 

 تمت املوافقة

 :
 
التخاذ أي قرار  -مجتمعين ومنفردين  –وأي شخص يفوضه مجلس االدارة بذلك   –تفويض مجلس إدارة الشركة ثانيا

 
ً
لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية  باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضروريا

العمومية في هذا االجتماع بما في ذلك املوافقة على اية تغييرات للتعديالت املقترحة على النظام األساس ي والتي قد تطلبها 

داد والتصديق على نسخة من هيئة األوراق املالية والسلع أو الجهات التنظيمية األخرى أو التي تستدعيها إجراءات إع

 لكافة التعديالت بما في ذلك مقدمة النظام األساس ي والتعريفات واالشارة الى قرارات 
ً
النظام األساس ي للشركة شامال

 الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام االساس ي. 

 تمت املوافقة

 

    

 

  : (نقدية / منحةتوزيعات األرباح ) تفاصيل                     

 

 التوزيعات النقدية

 النسبة القيمة )بالدرهم( 

138,807,407.95 7,55 % 

تاريخ االستبعاد من   تاريخ آخر يوم للشراء القيمة )بالدرهم( 

 األرباح

 تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل

 

 2022أبريل  27 2022أبريل   7 2022أبريل   6 2022أبريل   5 138,807,407.95

 

 أسهم املنحة 

 النسبة القيمة

سهم يمتلكها كل مساهم في  100سهم لكل  2,45قيمة تساوي 

 الشركة 

 

2,45 % 

 إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة  عدد األسهم التي سيتم إصدارها عدد األسهم الحالية 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 تاريخ إغالق السجل االستبعاد من األرباح تاريخ  للشراء يوم آخر  تاريخ

 2022أبريل   7 2022أبريل   6 2022أبريل   5
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