(توكيل  /تفويض)
حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
عدد األسهم:

اسم المساهم:
رقم المساهم:
							
نحن
						
قد فوضنا

المساهمون في بنك دخان
بطاقة شخصية رقم:

تفويض ًا كام ً
ال لينوب عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك دخان المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام

الساعة السادسة مسا ًء يـــوم األربعاء الموافق  24مارس  2021في مقر البنك وعن طريق االتصال المرئي ،كما أن له الحق في الحضور

والتصويت واتخاذ القرار على جدول األعمال لالجتماع المشار إليه وكل ذلك وفق ًا لإلجراءات القانونية المتبعة.
التوقيع

مالحظات:

1.يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إرسال المستندات التالية على البريد اإللكتروني AGM@dukhanbank.com
• صورة من إثبات الشخصية
• رقم الجوال
• صورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي األفراد والجهات االعتبارية
سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة باالجتماع إلكترونياً للمساهمين الذين تم استالم تفاصيل االتصال الخاصة
بهم.

2.يمكــن للمســاهمين الحاضريــن افتراضي ـاً مناقشــة جــدول األعمــال ،وتوجيــه األســئلة إلــى مجلــس اإلدارة أو المدقــق الخارجــي
عــن طريــق إرســال أســئلتهم أو تعليقاتهــم فــي مربــع المناقشــة أثنــاء االجتمــاع .وفــي مــا يتعلــق بالتصويــت علــى جــدول أعمــال
االجتمــاع ،علــى المســاهم الــذي لديــه اعتــراض ،رفــع يــده وقــت التصويــت علــى البنــد إلبــداء اعتراضــه .وفــي حــال عــدم قيــام
المســاهم برفــع يــده ،ســيتم اعتبــار ذلــك بمثابــة مصادقــة علــى البنــد محــل التصويــت.
3.يحــق للمســاهم توكيــل مــن ينــوب عنــه مــن المســاهمين اآلخريــن مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة لحضــور االجتمــاع وذلــك
وفق ـاً للنمــوذج لــدى أمانــة ســر مجلــس اإلدارة والمتوفــر علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك www.dukhanbank.com
4.فــي حــال كان المســاهم شــخصية اعتباريــة (شركة/مؤسســة) ،فعلــى ممثــل المســاهم إرســال تفويــض خطــي مــن الشــركة أو
المؤسســة موقع ـاً ومختوم ـاً علــى البريــد اإللكترونــي AGM@dukhanbank.com

5.يرجــى مــن الســادة المســاهمين تســجيل الحضــور لالجتمــاع قبــل ســاعة مــن الوقــت المحــدد مــن خــال اإلرســال إلــى البريــد
اإللكترونــي.
6.تعتبــر هــذه الدعــوة معلنــة قانون ـاً لجميــع المســاهمين دون الحاجــة إلرســال دعــوات خاصــة بالبريــد وفق ـاً للمــادة ( )121مــن
قانــون رقــم ( )11لســنة  2015وتعديالتــه ،وكذلــك المــادة ( )47مــن النظــام األساســي للبنــك.

7.يمكــن للســادة المســاهمين االطــاع علــى كشــف يتضمــن األجــور واألتعــاب والعمــوالت والقــروض النقديــة واالعتمــادات وكذلــك
المزايــا العينيــة والمكافــآت التــي حصــل عليهــا رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة؛ وكذلــك المبالــغ التــي أُنفقــت فــي ســبيل الدعايــة
والتبرعــات ،وذلــك بمكتــب إدارة المســتثمرين وعالقــات المســاهمين بالطابــق الثانــي فــي المبنــى الرئيســي للبنــك قبــل ثالثــة
أيــام مــن انعقــاد الجمعيــة العامــة .
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