
الخطوات الواجب اتباعها لتفويض الحضور للجمعية العمومية

الشخص المفوض ممكن ان يكون اي شخص اال :
• رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة وموظفي الشركة 
• شركات ووكاالت الوساطة في اوراق المالية أو

موظفيها

الشخص الحاصل على التفويض 
يجب أال يمثل عدد� من اصوات 

يتجاوز (٪5) من رأس مال الشركة 
المصدر .

يجب اتباع الخطوات التالية
لتقديم التوكيل:

يجب أن ينوب عن اشخاص عديمي 
اهلية القانونية وغير اكفاء ممثليهم 

القانونيين.

نموذج التوكيل متاح على االلكتروني 
dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/

ويجب تعبئته على النحو الواجب

إجتماع الجمعية العمومية سيكون يوم
9 مارس 2021 في فندق البيتا – جبل علي، 

يجب إبراز نسخة من التفويض وصورة الهوية 
للمساهم وصوة الهوية للشخص المفوض
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يجوز لكل مساهم ممن له الحق في 
حضور اجتماع الجمعية العمومية إنابة 

شخص للحضور نيابة عنه بموجب 
تفويض خطي ينص صراحة على أن 

للوكيل حق حضور الجمعية العمومية 
والتصويت على قرارها.

يجب على المساهم التوقيع على نموذج التوكيل ويجب إعتماد التوقيع
من قبل إحدى الجهات التالية:

• كاتب العدل.
• الغرفة التجارية للدائرة االقتصادية با�مارة.

• مصرف أو شركة مرخصة في الدولة على أن يكون للوكيل حساب لدى أي منهما.
• أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق.
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The delegated person can be 
anyone other than:

• Board member or employee 
of the company; or

• Securities brokerage 
company or its employee

A single person delegated on 
behalf of a group of 

shareholders may not 
represent more than 5% of the 

company’s issued capital at 
the General Assembly

The following steps are to be 
followed for providing the proxy:

Persons lacking legal capacity 
must be represented by their 

legal representatives

A proxy form is attached to the genral assembly 
notice sent to shareholders and also available at 

dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-o�er/

Emirates ID of the shareholder and the 
proxy holder along with an original signed 
proxy form to be submitted at the General 
Assembly meeting on the 9th of March at

Lapita Hotel
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A shareholder may delegate a 
person to attend the General 

Assembly of the company on his 
or her behalf. This requires a 

written authorization expressly 
stating that the delegated person 
has the right to attend the General 

Assembly and vote on behalf of 
the shareholder

Shareholder signature on the proxy form to be notarized by one of the following:
• Notary public

• Commercial chamber of economic department in the state
• Bank or company licensed in the state, provided that the delegated person 

shall have an account with any of them; or
• Any other entity licensed to perform attestation services
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Steps to be followed for filling the proxy form


