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 العادي جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غ�ي 

22/12 /2020 

ي ح�ث أن أيبك  : أوال 
كتها التابعة  تنوي ز�ادة حصتها �ف كة يونيبال  �ش �ش

اء أسهم  لمن خال للتجارة العامة م.خ.م.    المساهمة  من قبلمملوكة �ش

ف جز من تتكون ع�ب صفقة  ه�فاء أبو ردينة  الس�دة مبادلة أسهم و�دل  : ئني

 ، خاص صدار إ من خالل بح�ث يتم تغط�ة جزء من ق�مة الصفقة ما�ي

) مليون ومئتان ألف  1,200,000ما مقدارە (للصالح الس�دة ه�فاء أبو ردينة  

كة أيبك الم�ح به تبلغ ق�مته معدل   �سعر اصدار  ، سهم من رأسمال �ش

 ي 30آلخر  السهم بالدوالر األم���ي سعر تداول 
�
صدور كتاب هيئة   قبل  وما

قرار  اإلوعل�ه، سيتم مناقشة  . ع� اإلصدار  ة سوق رأس المال بالموافق

) مليون ومئتان ألف سهم  1,200,000( ما مقدارە إصدار  والمصادقة ع�

كة أيبك الم�ح به والبالغ (  ) مئة مليون  100,000,000من رأسمال �ش

،  صفقة مبادلة أسهم لصالح الس�دة ه�فاء أبو ردينة من خالل دوالر أم���ي 

كة المسجل والمدف�ع ) ستة  96,200,000(  بح�ث �صبح رأسمال ال�ش

 بعد هذا اإلصدار.  و�سعون مليون ومئتان ألف دوالر ام���ي 

 
�
كة الم�ح به من  : ثان�ا )  (100,000,000المصادقة ع� رفع رأسمال ال�ش

ون مليون  125,000,000مئة مليون دوالر أم���ي إ� ( ) مئة وخمسة وع�ش

 . دوالر أم���ي ل�ل سهم  1.00دوالر أم���ي بق�مة اسم�ة  

تف��ض رئ�س مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة واالل�ات   : ثالثا 

حسب ما يراە  المناسبة ألغراض تنف�ذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعالە 

  
�
ي ذلك توقيع كافة العقود والمستندات والطلبات الالزمة وتقد�م  مناسبا

وله �ف

وض�ع واتخاذ كافة التعهدات والضمانات وأ�ة أمور أخرى ذات صلة بالم

ف و/أو الجهات   ي ذلك تف��ض األشخاص و/أو المحامني
القرارات الالزمة بما �ف

ي قرارات 
الهيئة العامة غ�ي العادي المذكورة  اجتماع لضمان تنف�ذ ما ورد �ف

 أعالە. 

 
�
كافة القرارات واالجراءات واالل�ات  تف��ض مجلس اإلدارة باتخاذ  : رابعا

 رأس المال  من األسهم غ�ي المكتتب بها  تغط�ةألغراض مستقبً�  المناسبة

ون مليون دوالر  125,000,000(  والبالغ الم�ح به  ) مئة وخمسة وع�ش

.  يروە وفق ما أم���ي 
�
   مناسبا

Agenda of the Extraordinary General ِ  Assembly 

22/12/2020 

First: Whereas APIC intends to increase its 
stake/shareholding in its subsidiary, Unipal General Trading 
Company,  Private Limited Company, through the purchase 
of shares owned by shareholder Mrs. Haifa Aburdene 
through a deal consisting of two components: a share swap 
and a cash consideration, whereby a component of the deal 
will be settled through a private placement/issuance in favor 
of Mrs. Haifa Aburdene in the amount of (1,200,000) one 
million and two hundred thousand shares of the authorized 
capital of APIC, with an issue price that shall equal the 
average trading price of APIC share in USD for the last 30 
days preceding the date of the letter of approval of the 
Palestine Capital Market Authority on the issuance. 
Accordingly, a discussion shall ensue to approve and ratify 
the issuance of an amount of (1,200,000) one million two 
hundred thousand shares of APIC's authorized share capital 
of (100,000,000) one hundred million US dollars in favor of 
Mrs. Haifa Aburdene through a share swap deal, so that the 
company’s registered and paid-in capital shall become 
(96,200,000) Ninety-six million two hundred thousand US 
dollars after such issuance. 

Second: Approve the raise of the authorized capital of the 
company from (100,000,000) one hundred million US dollars 
to (125,000,000) one hundred and twenty-five million US 
dollars with a par value of 1.00 US dollars per share. 

Third: Authorize the Chairman of the Board of Directors to 
undertake all necessary measures and appropriate 
mechanisms for the purposes of implementing the above-
mentioned General Assembly decisions as he deems 
appropriate, and in this regard he may sign all necessary 
contracts, documents and requests/petitions, extend all 
commitments/undertakings and guarantees, and any other 
matters related to the matters above and take the necessary 
decisions, including delegating persons and/or attorneys 
and/or parties to ensure the implementation of the above-
mentioned extraordinary general assembly decisions. 

Fourth: Authorize the Board of Directors to take all 
appropriate decisions, procedures and mechanisms in the 
future for the purposes of paying/covering the un-
subscribed shares of the authorized share capital of 
(125,000,000) one hundred and twenty-five million US 
dollars as they deem appropriate. 

 


