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 اجتماع الجمعیة العمومیةنتائج 

 2022 یونیو   13 التاریخ:
 ش.ع.مشركة فیرتیغلوب  الشركة المدرجة: اسم

 2022 یونیو  13اإلثنین  :تاریخ ویوم االجتماع
 (بتوقیت اإلمارات العربیة المتحدة)  عصراً  3:30 :توقیت بدء االجتماع

 عصراً  4:30 توقیت نھایة االجتماع:
 * لكترونیة للمساھمینتماع افتراضی�ا عبر المشاركة اإلعقد االج مكان انعقاد االجتماع:

 مجلس إدارة الشركة  عضو، خالد سالمین عنبر سالمینسعادة/  : رئیس اجتماع الجمعیة العمومیة
% 92.65   مئویة من رأس المال): (نسبة اإلجمالي نصاب الحضور

  أبوظبي في .ع.مفیرتیغلوب شمقر شركة یعتبر االجتماع بأنھ انعقد في  *

 القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعیة العمومیة: 

31المالیة المنتھیة في المصادقة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي عن السنة  :والً أ
  .2021دیسمبر 

 تمت الموافقة 

 ً والتصدیق  2021دیسمبر   31المصادقة على تقریر مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالیة المنتھیة في  :ثانیا
  علیھ.

 تمت الموافقة 

 ً دیسمبر   31المالیة المنتھیة في عن السنة  (المستقلة والمجمعة)الموافقة على حسابات الشركة المدققة : ثالثا
2021.  

 تمت الموافقة 

 ً ملیون دوالر أمریكي (ما  340المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بشأن األرباح المرحلیة البالغة : رابعا
درھم إماراتي لكل سھم) والتي تم إعالنھا من قبل مجلس  0,15ملیار درھم إماراتي، بمقدار  1,247یعادل 

 .2021دیسمبر  31اإلدارة كآخر توزیع لألرباح عن السنة المالیة المنتھیة في 

 تمت الموافقة 

 ً بمبلغ اجمالي وقدره  2021دیسمبر  31الموافقة على مكافأة مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في : خامسا
  . باإلضافة لضریبة القیمة المضافةدرھم   19,354,993

 تمت الموافقة 

 تمت الموافقة  .2021دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ  المسؤولیةإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من  سادساً:
 تمت الموافقة .2021دیسمبر  31المنتھیة بتاریخ  المالیةعن السنة من المسؤولیة  إبراء ذمة مدققي الحسابات سابعاً:

 ً المصادقة على إعادة تعیین السادة كي بي إم جي لوار جلف لیمتد كمدققي حسابات خارجیین للشركة للسنة  :  ثامنا
  باإلضافة لضریبة القیمة المضافة. دوالر 272,000 وتحدید أتعابھم بمبلغ  2022المالیة 

 تمت الموافقة 
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 :)نقدیة / منحةتفاصیل توزیعات األرباح (

 التوزیعات النقدیة 
 النسبة القیمة (بالدرھم)

 ال یوجد ال یوجد
فترة توزیعات  

 األرباح
تاریخ آخر یوم  القیمة (بالدرھم)

 للشراء
تاریخ االستبعاد 

 من األرباح
 تاریخ الدفع  تاریخ إغالق السجل

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد
 .2022أبریل  14المرحلیة بتاریخ تم دفع األرباح 

 أسھم المنحة
 النسبة القیمة
 ال یوجد  ال یوجد 

 إجمالي عدد األسھم بعد الزیادة  عدد األسھم التي سیتم إصدارھا عدد األسھم الحالیة
 ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد 

 تاریخ إغالق السجل تاریخ االستبعاد من األرباح للشراء  یوم آخر تاریخ
 ال یوجد  ال یوجد  یوجد ال 

 ریتا جندي /السیدة
 مدیر عالقات المستثمرین

 2022یونیو   13


