Inma
تحيــة طيبة وبعــــد ،،
عمﻼ بأحكام قانون الدفاع رقم ) (13لﺴﻨﺔ  1992وامر الدفاع رقم ) (5لﺴﻨﺔ  2020واﻹجراءات الصادرة عن
معالي وزير الصﻨاعﺔ والتجارة والتموين بتاريخ  2020/4/9على انعقاد اجتماع الهيئﺔ العامﺔ العادي من خﻼل
وسائل اﻻتصال المرئي واﻻلكتروني يﺴر مجلس اﻻدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئﺔ العامﺔ العادي لمﺴاهمي
شركﺔ " اﻻنماء لﻼستثمارات والتﺴهيﻼت الماليﺔ " والذي سيعقد يوم الثﻼثاء الموافق  2022/2/22الﺴاعﺔ
العاشرة صباحا ً  ،وذلك من خﻼل الرابط اﻻلكتروني المﻨشور على الموقع اﻻلكتروني للشركﺔ والذي يوفر وسيلﺔ
اﻻتصال المرئي للمﺴاهمي للﻨظر في اﻷمور المدرجﺔ على جدول اﻷعمال واتخاذ القرارات :
 (1تﻼوة وقائع الجلﺴﺔ الﺴابقﺔ للهيئﺔ العامﺔ.
 (2المصادقﺔ على تقرير مجلس اﻹدارة عن عام.2021 /
 (3المصادقﺔ على تقرير مدققي الحﺴابات حول البيانات الختاميﺔ للشركﺔ للفترة المﻨتهيﺔ بتاريخ .2021/12/31
 (4مﻨاقشﺔ الميزانيﺔ العموميﺔ كما في  2021 /12/31والمصادقﺔ عليها.
 (5إبراء ذمﺔ أعضاء مجلس اﻹدارة حﺴب القانون.
 (6انتخاب مدققي حﺴابات للﺴﻨﺔ الماليﺔ  2022 /وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس اﻻدارة بتحديد اتعابهم .
يرجى من الﺴادة المﺴاهمين حضور اﻻجتماع او توكيل من يﻨوب عﻨكم من المﺴاهمين من خﻼل إرسال التوكيﻼت
أو تعبئﺔ القﺴيمﺔ المرفقﺔ وتوقيعها ثم ارسالها بواسطﺔ البريد اﻻلكتروني للشركﺔ قبل التاريخ المحدد لﻼجتماع.
علما ً أن الموقع اﻹلكتروني للشركﺔ www.inmainvest.com:والبريد اﻹلكترونيinfo@ inmainvest .com:

وتجدر اﻻشارة الى انه يحق لكل مﺴاهم طرح اﻻسئلﺔ واﻻستفﺴارات حول بﻨود جدول اﻷعمال قبل التاريخ المحدد
لﻼجتماع على الموقع اﻻلكتروني المشار اليه أعﻼه ليصار إلى الرد عليها  ،وذلك عمﻼً بأحكام البﻨد خامﺴا ً /ج
من اﻻجراءات الصادرة عن معالي وزير الصﻨاعﺔ والتجارة والتموين  ،علما ً بان المﺴاهم الذي يحمل أسهما
ﻻتقل عن ) (%10من اﻷسهم الممثلﺔ باﻻجتماع يحق له طرح اﻷسئلﺔ واﻻستفﺴارات خﻼل اﻻجتماع استﻨادا ً إلى
البﻨد خامﺴاً /ط من ذات اﻹجراءات .
وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام والتقدير
رئيس مجلس اﻹدارة
محمد سعيد الحمامي
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