)دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (شركـة مساهمة عامة
Invitation to Attend the General Assembly Meeting of DXB Entertainments PJSC
The Board of Directors of DXB Entertainments PJSC (the “Company”) is
pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting
of the Company (the “General Assembly”) that will be held virtually/
electronically on Sunday, 11 July 2021 at 9 a.m., to discuss and approve, by
way of special resolutions, the following agenda:
Special Resolutions:
1.	Conversion of the Company from a public joint stock company
into a private joint stock company (the “Conversion”) pursuant to
the provisions of the Commercial Companies Law (“CCL”) and the
regulations of the Ministry of Economy (“MOE”) in respect of the
private joint stock companies.
2.	Following the Conversion, the delisting of the Company (“Delisting”)
from Dubai Financial Market (“DFM”).
3.	Authorisation of the board of directors of the Company, or any person
so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or
take any action as may be necessary to implement any of the above
resolutions including, without limitation, to: (a) apply to the Securities
and Commodities Authority (the “SCA”), MOE and DFM to adopt in
the name of the Company any resolution or take any action as may be
necessary; (b) communicate with SCA, the MOE, the Department of
Economic Development and DFM; and (c) correspond and negotiate
with any person, entity (official or otherwise) within and outside the
United Arab Emirates (including, without limitation, the SCA, the MOE,
the Department of Economic Development and the DFM), adopt such
resolutions and take any such action as may be necessary to obtain
the necessary approvals to effect the Conversion and the Delisting, in
all cases without the need for further shareholder approval.
General Notes:
1.	Electronic registration, Attendance and eVoting:
• An SMS containing the registration and eVoting link with access code
will be sent to shareholders one day prior to the General Assembly.
• Once the link for the registration is received, the shareholder needs
to finish registration (mark as present) before the General Assembly
starts Sunday, 11 July 2021 at 9 a.m.
• eVoting will only be available for registered shareholders who have
registered before the General Assembly starts on Sunday, 11 July 2021
at 9 a.m. and voting can be done until the meeting is over.
• Shareholders can watch a live video steam of the General Assembly
through the link sent.
• For any further queries relating to eVoting, please contact Dubai
Financial Market Customer Service on +971 4 3055555.
2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly,
may delegate any person other than a member of the Board of Directors,
employees of the Company, a broker or employees of such broker under a
special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number
of shareholders owning more than 5% of the shares in the capital of the
Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented
by their legal representatives. The signature of a shareholder on a special
written proxy shall be approved by any of the following entities: (a) notary
public; (b) commercial chamber of economic department in the United
Arab Emirates; (c) bank or company licensed in the United Arab Emirates;
(d) any other entity licensed to carry out attestations works.
3.	A corporate person may delegate one of its representatives or those
in charge of its management under a resolution passed by its board
of directors or any similar entity to represent such corporate person
in the General Assembly of the Company. The delegated person shall
have the powers as determined under the delegation resolution.
4.	Shareholders registered in the shareholders register on 8 July 2021
shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
5.	The special resolution shall be passed by the majority of 75% (seventyfive per cent.) of the shares attended or represented in the General
Assembly meeting.
6.	The notice of the invitation to this General Assembly meeting was
announced less than 21 days, in accordance with the provisions of
Article (173) of the CCL.
7.	You can view the guide on investor rights in securities, which is
available on the main page of the SCA official website, according to
the following link:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
The Board of Directors
DXB Entertainments PJSC

ع) (“الشركة”) بدعوة.م.يتشرف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش
)”السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة (“الجمعية العمومية
 وذلك في تمام2021  يوليو11 من خالل المشاركة اإللكترونية (عن بعد) يوم األحد الموافق
 وذلك للمناقشة والموافقة بموجب قرار خاص على جدول األعمال،الساعة التاسعة صباحًا
:التالي
:القرارات الخاصة
 وفقً ا،)”	تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة (“التحول.1
ألحكام قانون الشركات التجارية ولوائح وزارة االقتصاد (“وزارة االقتصاد”) فيما يتعلق
.بالشركات المساهمة الخاصة
.)” شطب إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي (“شطب اإلدراج، بعد التحول.2
 أو أي شخص مفوض من قبل مجلس،	الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة.3
 العتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرور ًيا لتنفيذ أي من القرارات،اإلدارة
 (أ) التقدم بطلب إلى: على سبيل المثال ال الحصر، بما في ذلك،المذكورة أعاله
هيئة األوراق المالية والسلع ووزارة االقتصاد وسوق دبي المالي العتماد أي قرار باسم
الشركة أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرور ًيا؛ (ب) التواصل مع هيئة األوراق المالية
والسلع ووزارة االقتصاد ودائرة التنمية االقتصادية وسوق دبي المالي؛ و (ج) المراسلة
والتفاوض مع أي شخص أو جهة (رسمية أو غير ذلك) داخل دولة اإلمارات العربية
 هيئة األوراق المالية، على سبيل المثال ال الحصر،المتحدة وخارجها (بما في ذلك
 وإصدار أي قرار،)والسلع ووزارة االقتصاد ودائرة التنمية االقتصادية وسوق دبي المالي
واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرور ًيا للحصول على ما يلزم من الموافقات إلجراء وإتمام
عملية التحول وشطب اإلدراج وذلك دون الحاجة ألية موافقات إضافية من مساهمي
.الشركة
:أحكام عامة
:	التسجيل والحضور والتصويت اإللكتروني.1
• سيم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين يحتوي على رابط التسجيل والحضور
.والتصويت اإللكترون ورمز الدخول في اليوم السابق إلجتماع الجمعية العمومية
• يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استالم الرابط وحتى موعد
 في تمام الساعة2021  يوليو11 أقصاه بداية الجمعية العمومية يوم األحد الموافق
.التاسعة صباحًا
• التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية
 وذلك في تمام الساعة التاسعة2021  يوليو11 العمومية الساعة يوم األحد الموافق
.صباحًا وحتى نهاية االجتماع
.• يمكن مشاهدة بث مباشر للجمعية العمومية من خالل الرابط المرسل
• بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت االلكتروني يرجى التواصل مع خدمة
.+971 4 3055555 :العمالء لسوق دبي المالي على الرقم
	يجوز ألي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص غير عضو.2
 أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين،مجلس اإلدارة
 بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صرحة على حق الوكيل في حضور،بها
 ال يجوز ألي وكيل تمثيل عدد من،الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها
 من األسهم في رأس مال الشركة يمثل٪5 المساهمين الذين يمتلكون أكثر من
 يتعين اعتماد توقيع.المساهمون القصر أو المحجور عليهم من ينوب عنهم قانونًا
 (أ) الكاتب العدل؛:المساهم الوارد في الوكالة الخاصة لدى إحدى الجهات التالية
(ب) غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ (ج) بنك أو جهة
مرخصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ أو (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام
.بأعمال التوثيق
	يجوز للشخص االعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارتها بموجب.3
قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل لتمثيل هذا الشخص االعتباري في
 يجب أن يتمتع الشخص المفوض بالصالحيات المحددة.الجمعية العمومية للشركة
.بموجب قرار التفويض
 التصويت2021  يوليو8 	يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ٤
.خالل اجتماع الجمعية العمومية
 (خمسة وسبعون بالمائة) من األسهم التي حضرت٪75 	يصدر القرار الخاص بأغلبية٥
.أو ممثلة في اجتماع الجمعية العمومية
	تم األعالن عن الدعوة ألجتماع الجمعية العمومية للشركة قبل موعد األجتماع بمدة٦
..) من قانون الشركات التجارية173(  وفقًا ألحكام المادة، يومًا21 تقل عن
	يمكنك االطالع على دليل حقوق المستثمر في األوراق المالية والمتوفر على الصفحة٧
:الرئيسية للموقع الرسمي لهيئة األوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
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