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Minutes of  

The General Assembly Meeting of Emirates 

Telecommunications Group Company  (Etisalat 

Group) PJSC Held on Tuesday, 24th March 2020  

 

 اعــــــــر اجتمـــــــــــمحض 

الجمعية العموميـــة لشركة مجموعة اإلمارات  

 ش.م.ع. (االت )مجموعة اتصـــاالتلإلتصــ

 2020 مارس 24الموافق  الثالثاءالمنعقد في يوم  

The Annual General Assembly Meeting of Emirates 

Telecommunications Group Company (Etisalat 

Group) PJSC was held through e-participation at the 

Company’s Head Office Building in Abu Dhabi at 

04.30 p.m. on Tuesday 24th March 2020 under the 

Chairmanship of H.E. Obaid Humaid Al Tayer, 

Chairman of the Board of Directors of the Company, 

and attended by the following Executives:- 

شركة مجموعة مية السنوية لُعِقدت الجمعية العمو 

ش.م.ع. اإلمارات لإلتصاالت )مجموعة اتصاالت( 

من خالل المشاركة  2019عن السنة المالية 

في مبنى المركز الرئيسي للشركة في مدينة اإللكترونية 

في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء أبوظبي 

برئاســة  2020مارس  24الموافق  الثالثاءيـــوم 

، رئيس مجلس إدارة الشركة، معالي عبيد حميد الطاير

من اإلدارة  وبحضــور الســادة اآلتية أسماؤهم

 -:التنفيذية

 
 

 Saleh Abdulla Ahmed Al Abdooli 
Group Chief Executive Officer 

      “Etisalat Group” 

  صالح عبدهللا أحمد العبدولي 
 التنفيذي للمجموعةالرئيس 

 ""مجموعة اتصاالت

 
 

 Hatem Dowidar 
Chief Executive Officer – International 

       “Etisalat Group” 
 

  حاتم دويدار 
 عمليات الدولية للالرئيس التنفيذي 

 ""مجموعة اتصاالت

 Serkan Okandan  
Group Chief Financial Officer 

       “Etisalat Group” 

  سيركان أوكاندان 
 الرئيس التنفيــذي للشؤون المالية 

 "مجموعة اتصاالت"

 
 Hassan Mohamed Al Hosani 

Corporate Secretary  
      “Etisalat Group” 

   الحوسنيحسن محمد 
  عام الشركةأمين 

 "مجموعة اتصاالت"
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The Government and Special Shareholder (Emirates 

Investment Authority) was represented in the 

Annual General Assembly Meeting of the Company 

(“AGM”) by Mr. Abdullah Al Sharhan by virtue of the 

authorization letter dated 16th March 2020 and 

signed by H.E. Mubarak Rashid Al Mansoori, Chief 

Executive Officer of Emirates Investment Authority.   
 

والمساهم الخاص )جهاز  الحكومةمساهم وقد مثل  

في حضور اجتماع الجمعية  اإلمارات لإلستثمار(

وذلك عبدهللا الشرهان  السيدالعمومية السنوية للشركة 

مبارك  موقع من معاليجب خطاب التفويض البمو

جهاز اإلمارات راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي ل

 .2020مارس  16 لإلستثمار، بتاريخ
 

The Securities & Commodities Authority (“SCA”) 

was represented in this Meeting by Mr. Ossama 

Hamdy Abdulghani as Meeting Observer by virtue 

of SCA’s email dated 5th March 2020.  

 

 

Also, M/s. KPMG “External Auditor” was 

represented by Mr. Maher AlKatout, Mr. Ahmad Al 

Masri and Mr. Avtar Jalif. 

في هذا )"الهيئة"(  والسلعومثل هيئة األوراق المالية  

بصفته مراقباً  ،عبدالغنيأسامة حمدي  اإلجتماع السيد

 عنوذلك بموجب البريد اإللكتروني الصادر  لإلجتماع

  .2020مارس  5 هيئة فيال

 

كل  كيه بي إم جي "المدقق الخارجي"مثل السادة وهذا 

والسيد والسيد أحمد المصري من السيد ماهر الكتوت 

 أفتار جاليف.
 

At the outset, the AGM Chairman advised that the 

Meeting registration and voting on its agenda items 

were through e-participation. This was in response 

to the request of Securities and Commodities 

Authority (“SCA”) to hold the AGM remotely for the 

sake of public safety and taking the required 

precautions to prevent the outbreak of corona 

virus. Accordingly and in agreement with SCA, , the 

registration, voting and raising the queries, through 

the system adopted by First Abu Dhabi Bank, were 

opened for 24 hours ended on AGM convention 

day, 24th March 2020. Announcements on 

registration and voting mechanism were published 

in the local newspapers issued on 20th March 2020. 

في  إلى أن التسجيل الجمعيةفي المستهل، نوه رئيس  

الجمعية جدول أعمال والتصويت على بنود  اإلجتماع

تم من خالل المشاركة اإللكترونية وذلك استجابةً قد 

لطلب هيئة األوراق المالية والسلع بعقد الجمعية 

العمومية عن بعد حرصاً منها على السالمة العامة وأخذ 

كورونا. وعليه فيروس التدابير الالزمة لمنع تفشي 

التسجيل والتصويت  باب وباإلتفاق مع الهيئة، تم فتح

لكتروني من خالل النظام اإل توتقديم اإلستفسارا

ساعة انتهت  24لمدة  المعتمد لدى بنك أبوظبي األول

وتم  .2020مارس  24في يوم انعقاد اإلجتماع في 
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The Chairman of the Meeting pointed out that all 

the documents related to the AGM agenda items 

where uploaded on the Company website to allow 

the shareholders review them before voting. 

 

 
Afterwards, the Chairman opened Etisalat Group’s 

annual AGM and announced that the Meeting is 

quorate by the e-participation of shareholders 

owning 70.18% of Company shares, while the 

minimum quorum required as per the Company’s 

AoA is attendance of shareholders owning 66% of 

the Company’s Ordinary Shares. 
 

في الصحف آلية التسجيل والتصويت اإلعالن عن 

. هذا وقد بين 2020مارس  20المحلية الصادرة في 

رئيس اإلجتماع بأن جميع المستندات المتعلقة ببنود 

عمال الجمعية قد تم تحميلها على موقع الشركة دول أج

 ليتسنى للمساهمين اإلطالع عليها قبل التصويت. 

 

لعمومية فتتح رئيس اإلجتماع أعمال الجمعية اوبعدها، ا

ً توالسنوية لمجموعة اتصاالت فر النصاب ا، معلنا

ً  شاركالقانوني المطلوب النعقاد اإلجتماع، إذ   إلكترونيا

من أسهم الشركة، في  %70.18مساهمون يملكون 

ً حين يقتضي تحقيق النصاب القانوني لإلنعقاد   وفقا

للنظام األساسي للشركة حضور مساهمين يملكون ما 

  لشركة.ا% من أسهم 66ال يقل عن 

 

Before starting with the items listed on the 

Meeting’s agenda, the Chairman of the Meeting 

appointed Group Corporate Secretary, Mr. Hassan 

Mohamed Al Hosani, as Meeting Rapporteur, and 

appointed First Abu Dhabi Bank (FAB) as Vote 

Collector & Registrar. 
 

Here, a query by an e-participant was raised about 

the mechanism of giving proxy for remote voting 

and verifying the identity of e-participants. The 

Company explained that there is an email in the 

published and announced link to which the proxies 

are sent and, accordingly, a username and 

password are sent to the proxy. Further, all the e-

participants are required to send scanned copy of 

their IDs and their investor numbers before the 

قبل البدء في البنود المدرجة على جدول أعمال اإلجتماع،  

رئيس اإلجتماع السيد حسن محمد الحوسني "أمين  عين

 األول" مقرراً لإلجتماع وبنك أبوظبي مجموعةعام ال

 جامعاً لألصوات. مسجالً و

 

ً حول  ورد ،وهنا استفساراً من أحد المشاركين إلكترونيا

للتصويت عن بعد لنيابة آلية منح تفويض الحضور با

فقامت وكيفية التحقق من هوية المشاركين إلكترونياً. 

الذي تم تروني في الرابط وجود بريد إلكالشركة بتوضيح 

 ، وبعدالتفويضاتإليه رسل ت واإلعالن عنه بحيث نشره

سم المستخدم وكلمة استالم البريد اإللكتروني، يتم إرسال إ
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“Registrar” share with them the usernames and 

passwords.  Further, the Company explained that 

the answers to shareholders queries will be 

annexed to the Meeting results which will be 

published once the AGM is concluded. 

السر للمفَوض بالحضور. هذا ويتوجب على جميع 

ً تحميل نسخة من بطاقة الهوية  المشتركين إلكترونيا

الشخصية ورقم المستثمر قبل أن يرسل لهم "المسجل" 

كما أوضحت الشركة بأن  المستخدم وكلمة السر.إسم 

الردود على استفسارات المساهمين ستنشر فور انتهاء 

 اإلجتماع كملحق لنتائجه.

 

The General Assembly Meeting tackled the business 

items listed on the agenda published in the local 

newspapers on 9th March 2020, as follows: 

 
 

اجتماع الجمعية العمومية جدول أعماله المنشور  تناول

، وذلك 2020مارس  9الصادرة في في الصحف المحلية 

 -على النحو اآلتي:

 

Item No. (1) 
Hear and Approve the Report of the Board of 
Directors on the Company’s Activities and its 
Financial Position for the Financial Year Ended 31st 
December 2019 
 

 (1البند ) 

 وعن الشركة نشاط عن اإلدارة مجلس تقرير سماع

 31 في المنتهية المالية السنة عن المالي مركزها

 عليه والتصديق 2019ديسمبر 

The Chairman of the Meeting started this business 

item by pointing out that the Board of Director’s 

Report on the Company’s activities and its financial 

position for the year 2019 was uploaded on the 

Company website to enable the shareholders to read 

it. 

ن إلى أ مشيراً هذا البند افتتح رئيس مجلس اإلدارة أعمال  

تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن أداء الشركة ومركزها 

قد حمل على موقع الشركة  2019للعام المالي 

 .اإللكتروني ليتسنى للمساهمين اإلطالع عليه
 

The e-voting result showed that the General Assembly 

approved the Board of Directors’ report on the 

Company’s activities and its financial position for the 

financial year ended 31st December 2019 by 99.69% 

of the participants’ votes. 

 
 

 ةصادقم، نتائج التصويت اإللكترونيقد أظهرت و 

 نشاطعلى تقرير مجلس اإلدارة عن  العموميــةالجمعية 

 31 في المنتهية المالية السنة عن المالي ومركزها الشركة

من أصوات  %99.69، وذلك بنسبة 2019ديسمبر 

 .المشاركين
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Item No. (2) 

Hear and Approve the External Auditor’s Report 

for the Financial Year Ended 31st December 2019 
 

 (2(البند  

 المنتهية المالية السنة عن الحسابات مدقق تقرير سماع

 عليه والتصديق 2019ديسمبر  31 في

The Chairman of the Meeting pointed out that the 

report of the External Auditor of the Company: 

Messrs “KPMG” for the financial year ended 31st 

December 2019 was uploaded on the Company 

website to enable the shareholders to read it. 
 

The Meeting Rapporteur pointed out that a query was 

raised on the number of Internal Control reports, 

whistleblowing investigations and the decisions taken 

thereon. The Company explained that the relevant 

information are available under Internal Control and 

Audit Section of 2019 Governance Report, which was 

uploaded on the Company and Abu Dhabi Securities 

Exchange (ADX) websites. 

المدقق الخارجي بأن تقرير  اإلجتماعأوضح رئيس  

للسنة المالية  «كي بيه إم جيالسادة » لحسابات الشركة

، قد تم تحميله على موقع 2019ديسمبر  31المنتهيــة فى 

 .الشركة لتمكين المساهمين من اإلطالع عليه
 

عدد تقارير  حولمقرر اإلجتماع ورود استفسار  هذا وبين

الرقابة الداخلية والتحقيقات بشأن المخاطر التي صدرت 

 بأنفبينت الشركة ، التي اتخذت بشأنها القراراتو

للعام تقرير الحوكمة متوفرة في  المعلومات ذات الصلة

، القسم المتعلق بالرقابة والتدقيق الداخليضمن  2019

وقد تم تحميل هذا التقرير على موقع الشركة وموقع سوق 

 .أبوظبي لألوراق المالية

 

The e-voting result showed that the General Assembly 

unanimously approved the External Auditor’s Report 

for the fiscal year ended 31st December 2019. 

 
 

 ةصادقم، نتائج التصويت اإللكتروني قد أظهرت و 

 الحسابات مدقق تقرير على باإلجماع الجمعية العموميــة

 . 2019ديسمبر  31 في المنتهية المالية للسنة الخارجي
 

Item No. (3) 

Discuss and Approve the Company’s Consolidated 

Financial Statements for the Financial Year Ended 

31st December 2019 
 

 (3البند رقم ) 

 السنة عن للشركة الموحدة المالية البيانات مناقشة

 عليها والتصديق 2019ديسمبر  31 في المنتهية المالية
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The Chairman of the Meeting pointed out that the 

Company’s consolidated financial statements for the 

fiscal year ended 31st December 2019 have been 

uploaded on the Company’s website to enable the 

shareholders read them.  

In the context of tackling this agenda item, a query 

was raised on Corona Virus effect on the Company 

business and profitability. The Company clarified that 

Corona Virus impacted global economy and the UAE 

economy and Etisalat, as a result, is not immune. 

However, telecom sector is the least impacted due 

to the critical services it provides to the public, 

corporates and governments. It supports the social 

distance, student e-learning and work from home 

requirements of the government entities and 

private sector. Etisalat main focus at the moment is 

to ensure that its network is optimal to address all 

the traffic requirements of the people in the UAE 

without disruption in their daily activities. At the 

moment, we are still evaluating the potential 

impact of the Covid-19 impact on our business. 

 

 

 

After looking at the e-voting results, the General 

Assembly unanimously approved the Company’s 

Consolidated Financial Statements for the Financial 

Year Ended 31st December 2019. 

 

 المالية الشركة بيانات أوضح رئيس اإلجتماع بأن 

قد  2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية لسنةل الموحدة

تم تحميلها على موقع الشركة لتمكين المساهمين من 

  .اإلطالع عليه
 

أثر فيروس في سياق طرح هذا البند، ورد استفسار حول 

أعمال الشركة وربحيتها، فأوضحت الشركة  كورونا على

اتصاالت ، وقد تأثرا الدولةقتصاد العالمي واقتصاد اإلبأن 

تصاالت ، فإن قطاع اإلهذا. ومع بمعزل عن ذلك تسيل

الخدمات التي يقدمها نظراً لحيوية هو األقل تأثراً 

إذ تعمل الشركة على . ةللجمهور والشركات والحكوم

دعم التواصل اإلجتماعي عن بعد والتعليم اإللكتروني 

لجهات تمكين موظفي الوتوفير كل ما يلزم  لطالبل

ينصب و. من العمل عن بعد الحكومية والقطاع الخاص

ها في الوقت الحالي على التأكد من أن شبكتالشركة  تركيز

في تمام الجاهزية لتلبية جميع احتياجات الحركة 

دولة ألشخاص في من قبل جميع ا استخدامها متطلباتو

أنشطتهم أن يؤثر ذلك على  اإلمارات العربية المتحدة دون

 تقييم التأثير المحتملل العمل جار   لاز ماواليومية. 

 على أعمالنا.لـفايروس كورونا 
 

صادقت ، اإلطالع على نتائج التصويت اإللكترونيوبعد 

البيانات المالية الموحدة  على باإلجماع الجمعية العموميــة

 . 2019ديسمبر  31للشركة عن السنة المالية المنتهية في 
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Item No. (4) 

Proposal for the Dividends Distribution on  the 

Second Half of the Fiscal Year Ended 31st December 

2019 
 
 

 (4(البند رقم  

عن النصف الثاني من األسهم أرباح شأن توزيع مقترح ب

  2019ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

 

Through the link assigned for registration and voting 

on the Meeting Agenda items and the 

announcements published in local newspapers, the 

General Assembly reviewed the recommendation of 

Board of Directors regarding the distribution of 

dividends for second half of the fiscal year ended 31st 

December 2019.  

 

The Rapporteur explained that a query was raised on 

the possibility of increasing the dividend rate due to 

the circumstances the region goes through and to 

utilize the income or the reserve for such dividend. 

The Company explained that the dividend distribution 

is based on a policy that takes into consideration 

several factors including the operating environment, 

capital expenditures requirements and potential 

opportunities and liquidity needs. In addition, The DPS 

of 80 fils represents 80% payout ratio and dividend 

yield of more than 5% that is considered very 

competitive in comparison to other sectors in the 

country and in comparison to regional telecom 

operators. Accordingly, the Company believes that 80 

fils per share is appropriate. 

 

 

 

من خالل الرابط اإللكتروني الخاص بالتسجيل  

نشرت االجتماع واإلعالنات التي والتصويت على بنود 

على  اطلعت الجمعية العمومية، في الصحف المحلية

 توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح األسهم عن

ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  النصف الثاني من

2019. 
 

أوضح مقرر اإلجتماع بأن استفساراً قد ورد الشركة حول 

 رفع نسبة األرباح نظراً للظروف التي تمر بهاإمكانية 

، فبينت المنطقة وأخذ األرباح من الدخل أو اإلحتياطي

على سياسة معتمدة تقوم األرباح عملية توزي    ع الشركة بأن 

تأخذ بعين اإلعتبار العديد من العوامل. من بين هذه 

العوامل: البيئة التشغيلية ومتطلبات المصروفات 

الرأسمالية والفرص المحتملة والسيولة المطلوبة. 

ذلك، يشكل عائد األرباح لكل سهم والبالغ  باإلضافة إلى

% من القيمة اإلسمية للسهم وبعائد 80فلساً ما نسبته  80

% . وتعتبر هذه النسبة منافسةً جداً إذا ما 5يتجاوز الـ 

تمت مقارنتها مع القطاعات األخرى في الدولة ومع 

فلساً  80شركات اإلتصاالت في المنطقة. وعليه نعتقد بأن 

 يمة مناسبة.للسهم هي ق
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The e-voting result showed that the General Assembly  

approved, by 99.61% of the participants’ votes, the 

recommendation of the Board of Directors on the 

distribution of dividends for the second half of the 

year 2019 at 40 fils per share,so that the dividends 

paid for fiscal year ended on 31st December 2019 will 

total to AED 80 Fils per share (i.e. 80% of the nominal 

share value). 

الجمعية قد أظهرت نتائج التصويت االلكتروني موافقة و

على  % من أصوات المشاركين99.61بنسبة العمومية و

( فلساً 40)قيمتها أرباح  بتوزيعتوصية مجلس اإلدارة 

ليصل  2019 العامللسهم الواحد عن النصف الثاني من 

بذلك إجمالي األرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة 

( فلساً 80إلى ) 2019ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 من القيمة اإلسمية للسهم(.  80%)

 

Item No (5) 
Absolve the Members of the Board of Directors 
from Liability for the Financial Year Ended 31st 
December 2019 
 

 (5البند رقم ) 

 المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء

 2019ديسمبر  31 في المنتهية

Through the link assigned for registration and voting 

on the Meeting Agenda items and the 

announcements published in local newspapers, the 

General Assembly reviewed the Board of Directors’ 

recommendation in respect of the AGM approval on 

absolving the Members of the Board of Directors of 

the Company in relation to fulfilling their duties for 

the fiscal year ended 31st December 2019. The e-

voting result showed that the AGM approved this 

agenda item by 99.99% of participants’ votes. 
 

 

من خالل الرابط اإللكتروني الخاص بالتسجيل  

االجتماع واإلعالنات التي نشرت والتصويت على بنود 

على  اطلعت الجمعية العمومية، في الصحف المحلية

إبراء  موافقة الجمعية على توصية مجلس اإلدارة بشأن

ذمـــة أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بوفائهم 

ديسمبر  31بمهامهم عن السنة الماليـة المنتهيـة في 

 وقد أظهرت نتيجة التصويت االلكتروني موافقة، 2019

% من 99.99بنسبة العمومية على هذا البند الجمعية 

  .أصوات المشاركين

 

Item No. (6) 

Absolve the External Auditor from Liability for the 

Financial Year Ended 31st December 2019 
 

 (6لبند رقم )ا 

 المنتهية المالية السنة عن الحسابات مدقق ذمة إبراء

 2019ديسمبر  31 في

 

After the General Assembly reviewed - through the 

means the Company pointed out above - the Board 

من خالل الوسائل التي « ع الجمعية العموميةاطالبعد  

على توصية مجلس اإلدارة بشأن  «سبق وبينتها الشركة
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of Directors’ recommendation in respect of the 

AGM approval on absolving the External Auditor of 

liability in relation to the fulfilling its duties for the 

fiscal year ended 31st December 2019. The e-voting 

result showed that the AGM approved this agenda 

item by 99.99% of participants’ votes. 

  

إبراء ذمـــة مدقق الحسابات موافقة الجمعية على 

الخارجي فيما يتعلق بوفائه بمهامه عن السنة الماليـة 

وقد أظهرت نتيجة ،  2019ديسمبر  31المنتهيـة في 

العمومية على هذا  الجمعيةالتصويت االلكتروني موافقة 

  .% من أصوات المشاركين99.99بنسبة  البند

 

Item No. (7) 

Appoint the External Auditors for the Year 2020 

and to Determine Their Fees  

 (7البند ) 

 وتحديد 2020 المالية للسنة الحسابات مدققي تعيين

 أتعابهم
 

 

Through the link assigned for registration and voting 

on the Meeting Agenda items, the General Assembly 

reviewed the Board of Directors’ recommendation 

in respect of appointing “KPMG” as the Company’s 

External Auditor for the current fiscal year ending 

31st December 2020 against annual fees of 

AED 2,259,689  (incl. VAT). The e-voting result 

showed that the AGM approved the appointment of 

KPMG by 99.57% of the participants votes.   

سجيل من خالل الرابط اإللكتروني الخاص بالت 

الجمعية  نظرت، جتماعوالتصويت على بنود اإل

تعيين السادة بشأن توصية مجلس اإلدارة في  العمومية

خارجيين لحسابات الشركة  ن" كمدققيكي بيه إم جي"

  2020ر ديسمب 31للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في 

شاملةً (ا ً درهم 2,259,689 قابل أتعاب سنوية قدرهام

قد أظهرت نتيجة التصويت و .)القيمة المضافة ضريبة

تعيين السادة  على العمومية الجمعية ةوافقااللكتروني م

% من أصوات 99.57بنسبة  "كي بيه إم جي"

 .المشاركين

 

Item No. (8) 

Approve the Proposal Concerning the 

Remunerations of the Board Members for the 

Financial Year Ended 31st December 2019 

 (8البند ) 

 مجلس أعضاء مكافآت بشأن مقترح على الموافقة

ديسمبر  31 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة

2019 
 

 

Through the link assigned for registration and voting 

on the Meeting Agenda items, the General Assembly 

reviewed the total proposed remunerations for the 

 
 

سجيل من خالل الرابط اإللكتروني الخاص بالت

الجمعية العمومية ، اطلعت جتماعوالتصويت على بنود اإل
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Board members for the fiscal year ended 31st 

December 2019 which are amounting to AED 

17,515,726 )plus VAT). The e-voting result showed 

that the AGM approved the Board remunerations as 

mentioned above by 95.28% of participants’ votes. 

 

 

عن السنة عضاء المجلس المقترحة ألمكافآت المجموع على 

  بلغتوالتي  2019ديسمبر  31المالية المنتهية في 

17,515,726  ً ً درهما )يضاف إليها ضريبة القيمة إماراتيا

 ةوافققد أظهرت نتيجة التصويت االلكتروني مالمضافة(، و

ً لما على مكافآت المجلس العمومية الجمعية   ذكره تقدموفقا

 .من أصوات المشاركين %95.28وبنسبة 

 

 

Item No. (9) 

Inform the AGM of Etisalat Group Dividend Policy 
 (9) البند 

اإلطالع على سياسة مجموعة اتصاالت الخاصة بأرباح 

 األسهم

In accordance with Article 43 (19) of Securities and 

Commodities Authority Chairman Resolution No. 

(7/R.M) of 2016 Concerning “Corporate Discipline 

Standards” and “Governance of Public Joint Stock 

Companies”, the Board of Directors shall develop a 

clear dividend policy for the Company and present 

such policy to the General Assembly for 

information. Accordingly, this Policy was presented 

to this AGM Meeting 

 

During the Meeting proceedings, the Company 

pointed out, in response to a raised query on the 

details of this Policy, that it is published on the 

Company website and all the shareholders can read it. 

Also, the AGM was informed that the link to this Policy 

was included in the AGM invitation announcement 

published in the newspapers issued on 9th March 

2020. The e-voting results showed that the AGM 

approved this agenda item by 99.61% of participants’ 

votes. 

  

( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة 19) 43وفقاً ألحكام المادة 

بشأن  2016ر.م.( لسنة  /7األوراق المالية والسلع رقم )

حوكمة الشركات المساهمة معايير اإلنضباط المؤسسي و

مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة ، يتوجب على العامة

بشأن توزيع أرباح الشركة وإطالع المساهمين على هذه 

تم عرض فقد ، . وعليهاسة في اجتماع الجمعية العموميةالسي

 السياسة على الجمعية العمومية في هذا اإلجتماع.هذه 

 

هذا وقد أوضحت الشركة خالل مجريات اإلجتماع رداً على 

على  تنشرقد بشأن تفاصيل هذه السياسة، بأنها ستفسارات ا

وبإمكان المساهمين كافة اإلطالع  الشركة اإللكتروني موقع

لسياسة في إعالن لهذه اتم وضع رابط قد  ، ونوه إلى أنهعليها

الصحف المحلية  الدعوة للجمعية العمومية الذي نشر في

وقد أظهرت نتيجة التصويت  . 2020مارس  9 الصادرة في

% 99.61هذا البند بنسبة على الجمعية موافقة ، االلكتروني 

   .من أصوات المشاركين
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Item No. (10) 
Special Resolution on the Budget for Voluntary 

Contributions to Serve Community Purposes for 

the Year 2020 

 (10) البند

القرار الخاص بشأن ميزانية المساهمات الطوعية 

2020ألغراض خدمة المجتمع للعام 

After the General Assembly reviewed - through the 

means the Company pointed out above - the Board 

of Directors’ recommendation in respect of the 

AGM approval on passing a special resolution that 

approves a budget of not more than 1% of the 

Company’s average net profits of the last two years 

(2018-2019) for voluntary contributions to the 

community (Corporate Social Responsibility) and 

that authorizes the Board of Directors to effect 

payments of such contributions to beneficiaries to 

be determined at its discretion. The e-voting result 

showed that the AGM unanimously approved this 

recommendation. 

من خالل الوسائل التي سبق « ع الجمعية العموميةاطالبعد 

إصدار على توصية مجلس اإلدارة بشأن  «وبينتها الشركة

تقديم مساهمات موافقة على تخصيص ميزانية لقرار خاص بال

% من متوسط 1ال تزيد عن  طوعية ألغراض خدمة المجتمع

تقديم ( ل2019-2018أرباح الشركة في السنتين الماضيتين )

وتفويض مجلس  مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع

هذه  وصرف ة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيصاإلدار

قد أظهرت نتيجة التصويت وفق تقديره الخاص. و المبالغ لها

 جماع.اإلب التوصيةهذه ى علالجمعية  ةوافقااللكتروني م

Adjournment of the Meeting رفع الجلســـــة

The Meeting was adjourned at 05:15 P.M. on 

Tuesday, 24th March 2020. 
 مساء يوم  من 05:15ُرفعت جلسة االجتماع في تمام الساعة 

 .2020مارس  24الموافق  الثالثاء

 حسن محمد الحوسني
اإلجتماع ومقرر المجموعة عامأمين   

Hassan Mohamed Al Hosani 
Group Corporate Secretary & AGM Rapporteur 

بيد حميد الطايرعمعالي/  
اإلدارة مجلس رئيس  

H.E. Obaid Humaid Al Tayer 
Chairman of the Board 

"األصوات جامع" األول أبوظبي بنكع /   
For/ First Abu Dhabi Bank “Vote Collector” 

  "الخارجي المدقق"كيه بي إم جي ع / 
 For/ KPMG “External Auditor” 





 




