دعوة إجتماع الهٌئة العامة العادي
رقم المساهم:
عدد األسهم:

المحترم

السٌد
ص.ب.
الرمز البرٌدي
برٌد

تحٌة طٌبة وبعد،
عمال بأحكام قانون الدفاع رقم ( )35لسنة  3;;4وامر الدفاع رقم ( )7لسنة  4243المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ
 4242/5/53واالجراءات الصادرة عن معالً وزٌر الصناعة والتجارة والتموٌن بتارٌخ ; 4242/6/بموجب امر الدفاع اعاله
وموافقته على انعقاد اجتماع الهٌئة العامة العادي الثامن والثالثون لمجلس االدارة .4244
ٌ تشرررررل مجلررررس االدارة برررردعوتكم لحلررررور اجتمرررراع الهٌئررررة العامررررة العررررادي الرررريي سررررٌعقد فررررً تمررررام السرررراعة الثانٌررررة عشرررررة
والنصررررل مرررررن ظهرررررر ٌرررروم االربعررررراء الموافررررر  ، 4244/6/49ويلرررررخ مررررن رررررال الررررررابط االلكترونررررً المنشرررررور علرررررى الموقررررر
االلكترونرررررً للشرررررركة (  ) www.acpc.com.joوالمررررريكورة ادنررررراه  ،والررررريي ٌررررروفر وسرررررٌلة االتصرررررا المرئرررررً للمسررررراهمٌن
ويلخ للنظر في االمور المدرجة على جدولي االعمال ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها -:

 -3تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ . 4243/6/4:

 -4التصويت على تقرير مجلس االدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ  4243/34/53والخطة المستقبلية لها والمصادقة
عليها .

 -5التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية االخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 4243
والمصادقة عليهما

 -6التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ  4243/34/53والمصادقة عليهما.
 -7ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة وفقا ألحكام القانون.

 -8انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديدها .
ٌرجى حلور االجتماع من ال الرابط التالً :
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85612296707?pwd=akxyMGtadzdLdnJsVTl3WGIweHFmUT09
Meeting ID: 856 1229 6707
Passcode: 258746
او توكٌ مساهم ا ر عنكم لحلور االجتماع ويلخ بتعبئة القسٌمة المرفقة وتوقٌعها على ان ترس الكترونٌا على البرٌد االلكترونً
التالً (  ) m.jeara@acpc.com.joقب التارٌخ المحدد لالجتماع الميكور اعاله .
لالطالع على الوثائ المتعلقة باالجتماع ٌرجى العلم بانها منشورة على الموق االلكترونً للشركة .
وتجدر االشارة بانه ٌح لك مساهم طرح االسئلة واالستفسارات الكترونٌا قب التارٌخ المحدد لالجتماع من ال الرابط اإللكترونً
المشار الٌه اعاله لٌصار الى الرد علٌها ويلخ عمال بأحكام البند امسا /ج من االجراءات الصادرة عن معالً وزٌر الصناعة
والتجارة والتموٌن علما بان المساهم اليي ٌحم اسهما ال تق عن  % 32من االسهم الممثلة باإلجماع ٌح له طرح االسئلة
واالستفسارات ال االجتماع سندا للبند امسا  /ط من يات االجراءات المشار الٌها اعاله .
وتفللوا بقبو فائ االحترام ،،
رئٌس مجلس اإلدارة
مازن طنطش
..............................................................................................................
المركز العربً للصناعات الدوائٌة والكٌماوٌة
قسٌمة التوكٌ
رقم المساهمة:

عدد األسهم:

حلرة السٌد رئٌس مجلس ادارة شركة المركز العربً للصناعات الدوائٌة والكٌماوٌة المحترم ،
بصفتً مساهما فً شركة المركز العربً للصناعات الدوائٌة
من الجنسٌة
انا  /نحن
والكٌماوٌة فقد عٌنت السٌد …………………………………………………… وكٌال عنً وفولته بان ٌصوت باسمً
وبالنٌابة عنً فً اجتماع الهٌئة العامة االعادي اليي سٌعقد الكترونٌا فً تمام الساعة الثانٌة عشرة والنصل من ظهر ٌوم االربعاء
المواف .4244/6/49
التوقٌ .............
شاهد ...........
التارٌخ ..............

