
دعــوة إلــى ا�جتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة 2021 لشــركة ضمــان ل�ســتثمار ش.م.خ.

الســنوي للجمعيــة  ا�جتمــاع  إدارة شــركة ضمــان ل�ســتثمار ش.م.خ بدعــوة مســاهميها لحضــور  يتشــرف مجلــس 
01:00 ُظهراً للنظر في  2021 في تمام الســاعة  22 يونيو  العمومية لعام 2021 والُمقرر عقده في يوم الثالثاء الموافق 
ــاع  ــد ا�جتم ــيتم عق ــالمة س ــراءات الس ــة إج ــق كاف ــى تطبي ــركة عل ــرص الش ــًرا لح ــاه؛ ونظ ــح أدن ــال الموض ــدول االعم ج

عبــر الوســائل ا�لكترونية.

جدول ا©عمال:

أ . ا©مور ا©ولية

يحــق لرئيس إجتمــاع الجمعية العمومية تعيين ُمقرر ا�جتماع و جامع ا©صوات.

ب . بنود جدول ا©عمال

1- ســماع التقرير الســنوي لمجلس ا�دارة عن نشــاط الشــركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 

2021 (بما في ذلك الميزانية العمومية للشــركة وحســاب ا©رباح و الخســائر) و التصديق عليه.

2- ســماع تقرير ُمدققي الحســابات للســنة المالية الُمنتهية في 31 مارس 2021 و التصديق عليه.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن أعمالهم للســنة المالية الُمنتهية في 31 مارس 2021.

4- إبراء ذمة ُمدققي الحســابات عن أعمالهم للســنة المالية الُمنتهية في 31 مارس 2021.

5- الموافقة على تعيين ُمدققي الحســابات للفترة 2021-2022 وتحديد أتعابهم.

6- مناقشــة االقتراح الُمتعلق بتوزيع أرباح الشركة.

7- مناقشــة االقتراحات الُمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس ا�دارة وتحديدها.

المالحظات:
- يجــوز لــكل مســاهم لــه حــق الحضــور أن ُينيــب عنــه مــن يختــاره مــن غيــر أعضــاء مجلــس ا�دارة لحضــور الجمعيــة العموميــة 
بــدًال منــه بموجــب وكالــة قانونيــة، علــى أن تقديــم هــذه الــوكاالت إلــى مقــر الشــركة المســجل عــن طريــق البريــد أو ترســل إلــى 
B.chowdry@benchmatrixdwc.ae (نظــراً �عتبــارات الظــرف الراهــن)، وذلــك قبــل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ ا�جتمــاع لقيدهــا 
ــه التصــرف  ــه ال يجــوز ل فــي الســجالت الخاصــة بذلــك. وفــي حــال كان الوكيــل المفــوض وكيــًال ©كثــر مــن مســاهم واحــد، فإن

كوكيل بخصوص أكثر من (5%) من رأسمال الشركة. (ويمثل ناقصي ا©هلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا).

- فــي حالــة عــدم اكتمال النصاب القانوني لهذا ا�جتماع فســوف ينعقد ا�جتماع الثاني عــن ُبعد في يوم الثالثاء الموافق 29 يونيو 
2021 في تمام الساعة 12:00 ُظهراً، سواء توافر النصاب القانوني أم لم يتوفر.

- يجــوز لعــدد مــن المســاهمين يمثلــون (10%) مــن رأس مــال الشــركة علــى ا©قــل إدراج بنــد أو بنــود بجــدول ا©عمــال وذلــك مــن 
خــالل طلــب كتابــي موقــع حســب ا©صــول و يرســل إلــى B.chowdry@benchmatrixdwc.ae، شــريطة أن يتــم تقديمــه قبــل 

ا�جتماع بخمسة أيام على ا©قل ل�ضافة بجدول ا©عمال.



Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Daman Investments PSC
The Board of Directors of Daman Investments PSC has the pleasure to invite its shareholders to attend 
the 2021 Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, June 22, 2021 at 1:00 pm to discuss 
the shown-below agenda. In view of the Company's keenness to implement the safety measures, the 
Company’s Annual General Meeting will be held via electronic methods.

Agenda:

A. Preliminary Matters
The Chairman of the Annual General Meeting is authorised to appoint the Rapporteur and the Votes 
collector.

B. Agenda Matters
1- Presenting and approving the Board of Directors' annual report on the Company's activities and 

�inancial position for the year ended 31st March 2021 (including the Company’s balance sheet 
and pro�it and loss account).

2- Presenting and approving the audit report for the year ended 31st March 2021.
3- Discharge of the directors from liability for their activities for the year ended 31st March 2021.
4- Discharge of the auditors from liability for their activities for the year ended 31st March 2021.
5- Approving the appointment of auditors for 2021 - 2022 and determination of their remuneration.
6- Proposal regarding the distribution of pro�its of the Company.
7- Proposals regarding the remuneration of the Board of Directors and determination of the same.

Notes:
- Every shareholder with the right to attend may delegate any person elected by such shareholder, but 

not from among the Board members, to attend the General Meeting on his or her behalf based on a 
power of attorney a copy of which has been attached. Powers of attorney should be sent to the 
registered of�ice by courier or to be sent to B.chowdry@benchmatrixdwc.ae (given the current 
circumstance) three days before the date of the meeting so that they can be �iled. If the authorised 
proxy is a proxy for more than one shareholder he or she may not be a proxy in respect of more than 
5% of the company's capital. Ineligible persons or persons with diminished eligibility should be 
represented by their legal guardians.

- If a quorum for this meeting is not obtained, the second meeting will be held on Tuesday, 29th June 
2021 at 12:00 pm via electronic methods, whether a quorum is present or not.

- The shareholders representing at least 10% of the capital of the company may include an item(s) in 
the agenda of the general assembly through a written request duly signed and send to 
B.chowdry@benchmatrixdwc.ae, on condition to submit it to the company �ive days prior to the 
meeting to be added to the Agenda.


