
 

كة الع���ة الفلسطين�ة لالستثمار  (أيبك)، مساهمة عامة أجنب�ة ال�ث

 Extraordinary General Assembly- 22/12/2020  -اجتماع الهيئة العامة غ�ي العادي

 

 

 

 (لألفراد) سند توك�ل

 

ي  أنا الموقع أدناە  ___________________________من (الدولة)_____________ بصفيت

كة الع���ة الفلسطين�ة لالستثمار ي ال�ث
 بـ __________سهم �ف

�
أيبك، المساهمة العامة   -مساهما

ف تحت رقم ( ي فلسطني
ي  562801563األجنب�ة المسجلة �ف )، قد وكلت ن�ابة عيف

وفوضته  لدولة)________________ ا ( من ___ __________ ____________ المساهم/ة

ي اجتماع الهيئة العامة  
ي �ف الموافق    الثالثاء يوم    المنعقد العادي  غ�ي  الحق بأن �صوت باس�ي و�الن�ابة عيف

ي   2020/ 12/ 22
ي مقر أيبك   �ف

ف  رام هللا، �ف ي أي وقت آخر يؤجل إل�ه االجتماع المذكور.  فلسطني
 و�ف

 

ي 
 2020/ 12 / : ___ تح��را� �ف

 

 _ ___ وقعت بحضور الشاهد: _______________  إسم الموكل: ______________________ 

 توقيع الشاهد: _________________________  توقيع الموكل: _____________________ 

 

 
Proxy (for individuals) 

 
I the undersigned__________________________ of (country) _______________ being 
holder of ________________ shares of the Arab Palestinian Investment Company 
(APIC), Foreign Public Shareholding, duly registered in Palestine under number 
(562801563), do hereby constitute and appoint the shareholder Mr./Ms. 
__________________________ of (country) __________________as my proxy and 
have authorized him/her to attend APIC's extraordinary general assembly and to vote 
on my behalf and instead on all matters raised therein being held on Tuesday, December 
22, 2020 at APIC's headquarters in Ramallah, Palestine, or at any other meetings 
adjourned to. 
 
Dated: ____ / 12/ 2020 
 

Name of Shareholder: __________________ 

 

Witness Name: __________________  

Signature: ___________________________ Signature: ______________________ 
 

  



 

 

 
ي أيبك)

كة المساهمة �ف  (تطبع ع� ترو�سة ال�ث

كات)  صك تمث�ل (لل�ث

ي اجتماع الهيئة العامة غ�ي العادي أليبك بتار�ــــخ  
كة �ف ف مفوض لتمث�ل ال�ث  2020/ 12/ 22الموض�ع: تعيني

 

كة الع���ة  ي ال�ث
ف �ف كة) ________________________، بصفتنا مساهمني نحن الموقعون أدناە، (اسم ال�ث

لتمث�ل  _________________ الفلسطين�ة لالستثمار (أيبك) بعدد_________ سهم، قد فوضنا بهذا الس�د/ة 

ي 
كة �ف كة الع���ة الال�ث ي اجتماع الهيئة العامة غ�ي العادي الذي تعقدە ال�ث

حضور والتص��ت باسمنا و�الن�ابة عنا �ف

ي أي وقت آخر  2020/ 12/ 22الموافق  الثالثاءالفلسطين�ة لالستثمار (أيبك) يوم 
ف و�ف ي رام هللا، فلسطني

ي مقر أيبك �ف
�ف

 جل إل�ه االجتماع المذكور. يؤ 

 

ام،،                                                                                                 و         تفضلوا بقبول فائق االح�ت

 

 االسم 

 المنصب

 التوقيع 

كة  ختم ال�ث

 

 

(To be printed on the company's letterhead) 

Letter of Representation (for companies) 

 
Subject: Appointment of a representative at APIC's extraordinary meeting on 

December 22, 2020 
 
 

We the undersigned (company name)_________________ being holder of 
_________ shares of APIC, do hereby constitute and appoint Mr./Ms. 
___________________ to represent the company and vote on our behalf in the 
extraordinary general assembly of the shareholders of APIC, that will be held on 
Tuesday, December 22, 2020 at APIC's headquarters in Ramallah, Palestine or at any 
other meeting adjourned to. 
 

Regards, 

 

Name 

Position 

Signature 

Company's stamp 

 

 


