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 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة ٣١٠٤٥ص.ب.:

971+   3550 330 (4)، فاكس: 330 (4) 971+3600هاتف: 

، اإللكتروني :   و الموقع البريد

 هيئة األوراق المالية و السلع  شركة إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة
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 سوق دبي المالي  

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

المحترم         حامد أحمد علي عناية السيد/ 

 الرئيس التنفيذي 

اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع   نتائجالموضوع:  

  ع. م. كابيتال ش.

،،،  تحية طيبة وبعد  

بأن   العلم  العمومية  يرجى  كابيتال  الجمعية  شعاع  لشركة 

"( بعد  انعقدت  "(  الشركةش.م.ع  المشاركة عن  خالل  من 

  عصراً، في تمام الساعة الثالثة    2022أبريل    29بتاريخ    االلكترونية

بالتصويت   الشركة  مساهمو  قام  على حيث  والموافقة 

 : التالية القرارات

القرارات العادية  -أوال 

على   .1 المصادقة  نشاط تمت  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير 

المنتهية  الشركة وعن   المالية  السنة  المالي عن  مركزها 

. 2021/ 31/12في 

على    تمت .2 السنة المصادقة  عن  الحسابات  مدقق  تقرير 

. 12/2021/ 31المالية المنتهية في 

على   .3 المصادقة  األرباح  تمت  وحساب  الشركة  ميزانية 

. 12/2021/ 31والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 

م تمت   .4 مقترح  على  بشأن  الموافقة  اإلدارة  عدم جلس 

في  المنتهية  المالية  السنة  عن  نقدية  أرباح  توزيع 

31/12 /2021 .

على   .5 الموافقة  اإلدارة تمت  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 

. 31/12/2021عن السنة المالية المنتهية في الحاليين 
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 هيئة األوراق المالية و السلع  شركة إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة
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صرف تمت   .6 بشأن  اإلدارة  مجلس  مقترح  على  الموافقة 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 

. 2021/ 31/12في 

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة تمت الموافقة على   .7

. 12/2021/ 31المالية المنتهية في 

على   .8 الموافقة  الحساباتتمت  مدققي  للسنة  تعيين 

تحديد أتعابهم. تم و 12/2022/ 31المالية المنتهية في 

الموافقة على منح مدة سنة ألعضاء مجلس اإلدارة تمت   .9

الشركة  بنشاط  مرتبطة  أو  منافسة  أنشطة  لمباشرة 

 ( الفقرة  ) 3بموجب  المادة  االتحادي 152( من  القانون  ( من 

. جاريةبشأن الشركات الت  2021( لسنة 32رقم ) 

إدارةسياسة    اعتمادتم   .10 مجلس  أعضاء  ومكافآت    أتعاب 

. الشركة 

:الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص -ثانيا ً

، 15،    5،    1)  الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد  تمت   .1

النظام  ( 57،  46،  45،  34،  23،  21،  20،  18،17،  16 األساسي    من 

أحكام   مع  يتوافق  بما  اتحادي للشركة  بقانون  المرسوم 

وقرار رئيس ،  بشأن الشركات التجارية  2021( لسنة  32رقم ) 

  ( رقم  الهيئة  إدارة  لسنة    06مجلس  بتعديل   2022/ر.م(  م 

العامة  المساهمة  الشركات  حوكمة  دليل  أحكام    . بعض 

المالية  األوراق  هيئة  لموافقة  التعديالت  هذه  تخضع 

والسلع والجهات التنظيمية األخرى. 

أي  حيث  و يتم طرح  اإلجتماع، لم  خالل  للنقاش  أخرى  أمور 

الساعة  تمام  في  العمومية  الجمعية  إجتماع  انتهى  فقد 

 مساءً.  الرابعة

،،وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،

 بشير النوار
 رئيس الدائرة القانونية وااللتزام
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