شركة البطاقات العالمية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وجدول اعمالها

حضرات المساهمين
تحية طيبة وبعد،
عمالً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس اإلدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات
المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة و التموين استنادا ً ألحكام البند
رقم  2من الفقرة ثانيا ً من أمر الدفاع رقم  5لسنة  2020والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم  13لسنة  ،1992يسر رئيس
وأعضاء مجلس االدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة ،والذي سيعقد في تمام الساعة
العاشرة صباحا من يوم االثنين الموافق  ،2020/06/29لمساهمي شركة البطاقات العالمية م.ع.م .وذلك بواسطة وسيلة
االتصال المرئي واإللكتروني  https://zoom.usوالمنشور على موقع الشركة االمذكور ادناه للنظر في المواضيع التالية
واتخاذ القرارات فيما يلي:

أولا :تالوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ .2019/04/24
ثانيـاا :التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية لعام  2019وخطة عمل الشركة لعام 2020
والمصادقة عليها.
ثالثــاا :التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام .2019
رابعــاا :انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2020وتحديد أتعابهم.
خامساا :إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في  2019/12/31وفقا ً إلحكام القانون.

يرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط االلكترونيhttps://zoom.us/j/99023554640 ( :
املنشور على املوقع اإللكرتوين للشركة ( )www.kartee.com.joواملتضمن إجراءات الدخول للنظام

)

اآليل

وتسجيل احلضور
أو توكيل مساهم آخر عنكم ،وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا ً بواسطة البريد
اإللكتروني ( )info@kartee.com.joقبل التاريخ المحدد لإلجتماع المذكور أعاله.
وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح السئلة والستفسارات إلكترونيا ا قبل التاريخ المحدد من خالل البريد
اإللكتروني المشار إليه أعاله ليصار إلى الرد عليها وذلك عمالا بأحكام البند خامسا ا /ج من اإلجراءات الصادرة عن
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ،علما ا بأن المساهم الذي يحمل أسهما ا ل تقل عن  %10من األسهم الممثلة
باإلجتماع يحق له طرح األسئلة والستفسارات خالل الجتماع سندا ا للبند خامساا/ط من ذات اإلجراءات المشار إليها
أعاله.
وتفضلوا بقبول وافر الحترام،
رئيس مجلس اإلدارة
م .مكرم خليل العلمي

..............................................................................................................
عدد األسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع ادناه  .....................من الجنسية  ...............المساهم في شركة البطاقات العالمية المساااهمة العامااة
المحدودة فقد أنباات المساااهم ………………………… ……...وكااي ع عنااي لحضااور اجتماااه الهيلااة العامااة
العادي الرابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا ماان يااوم االثنااين الموافا  2020/06/29وفوضاات
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في االجتماه المذكور من خ ل وسالل االتصال المرلي والمسموه.
اسم الشاهد:
التوقيااع:

اسم المساهم:
التوقياااع:
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