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 2020أبريل  21 التاريخ:

 ش.م.ع شركة دانة غاز  الشركة املدرجة: اسم

 2020أبريل  21الثالثاء،  :تاريخ ويوم االجتماع

  11:00 :توقيت بدء االجتماع
 
 صباحا

  1 توقيت نهاية االجتماع:
 
 ظهرا

 وسائل التواصل املرئي والصوتي مكان انعقاد االجتماع:

 عبد الحميد ضياء جعفر /السيد  :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

  اإلجمالي نصاب الحضور 

 مئوية من رأس املال(: )نسبة

 

  موزعة كما يلي:

  : نسبة الحضور الشخص ي % .1

 % :2.32 باألصالة% 

 % :47.22 بالوكالة% 

نسبة الحضور من خالل التصويت  .2

 االلكتروني: %

49.54%  

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية 

 العمومية:

 

 

 

 
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية  . 1

 والتصديق عليه. 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 2019ديسمبر  31سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  . 2

 والتصديق عليه.
مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  .3

 والتصديق عليها. 2019ديسمبر  31
المالية عن السنة النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية  .4

من رأس مال الشركة بقيمة  % 5.5 نسبةب 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 فلس لكل سهم(. 5.5مليون درهم )بواقع  384

 الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة السنوية وتحديدها. . 5
ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .6

2019. 
 .2019ديسمبر  31إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .7
 وتحديد أتعابهم. 2020للعام تعيين مدققي الحسابات  .8
 

 

 الجمعية العموميةاجتماع نتائج اإلفصاح عن نموذج 
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القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع 

 الجمعية العمومية:

 

الخاص  ( من النظام األساسي للشركة31تعديل المادة ) -قرار خاص  .1
 بالحد األقصى لقرارات مجلس اإلدارة بالتمرير.

غاز بعمل دراسة جدوى النقسام الشركة  ةالسماح لمجلس إدارة شركة دان .2
والبدء بتقييم أصولها وإعادة عرض الدراسة على الجمعية العمومية في 

 اجتماع آخر الحقاً للنظر فيه.
 

 

 التوزيعات النقدية 

 النسبة القيمة 

 % من رأس املال5.5 درهم  384,000,000 

تاريخ آخر يوم  

 للشراء

تاريخ االستبعاد 

 من األرباح

حيث  –املتفق عليه مع السوق  تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل

يجب على الشركة التواصل مع السوق 

 مسبقا لتحديد التاريخ

 

 29/04/2020 

 

 من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية  30 03/05/2020 30/04/2020
 
 يوما

 

 أسهم املنحة

 النسبة القيمة

  

 عدد األسهم الحالية

 

 إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة عدد األسهم التي سيتم إصدارها

   

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح للشراء يوم آخر  تاريخ

 

 

  

 

 اسم املخول بالتوقيع:

 

 عمران الزماني 

 املسمى الوظيفي:

 

 أمين سر مجلس اإلدارة 

 : والتاريخ التوقيع

 
  2020أبريل  21                                                    

 ختم الشركة:
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