
 

 

 أجنبیة ، مساھمة عامةأيبك –الفلسطینیة لالستثمارالشركة العربیة 
 

 عاديالغیر عامة الھیئة الاجتماع دعوة لحضور 
 

 الكرام، ونالسادة المساھم
 

 تحیة طیبة وبعد،
 

 لحضور اجتماع الھیئة ،األجنبیة المساھمة العامة ،أيبك –في الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمارالمساھمین الكرام ة اإلدارة دعومجلس يسر 
، المیلینیومفندق  في) صباحاً  11:30 (يبدأ التسجیل الساعة ظھراً  12:00الساعة  19/9/2018الموافق  األربعاءيوم الذي سیعقد  العادي غیر العامة
 :التالي األعمالوذلك للنظر في جدول  رام هللا

 

 
من أسھم رأسمال شركة التوريدات والخدمات الطبیة م.خ.م. لتصبح شركة أيبك  %50حیث أن شركة أيبك تنوي االستحواذ على ما مقداره   :أوالً 

من أسھم رأسمال شركة التوريدات والخدمات الطبیة م.خ.م من خالل صفقة استراتیجیة يتم بموجبھا  %100وشركاتھا التابعة مالكة لما مقداره 
) سبعة 7,000,000على حصة المساھم الدكتور ولید كیالي، بحیث يتم تغطیة قیمة الصفقة من خالل اصدار خاص لما مقداره (االستحواذ 

دوالر أمريكي  2.15مئة ملیون دوالر أمريكي بسعر إصدار يبلغ  100,000,000البالغ  المصرح بهماليین سھم من أصل رأسمال شركة أيبك 
 لدكتور ولید الكیالي.للسھم الواحد، وذلك لصالح ا

 :على المصادقةووإقرار  مناقشةسیتم  ،وعلیه

من  مئة ملیون دوالر أمريكي وذلك 100,000,000البالغ  المصرح بهرأسمال شركة أيبك  ) سبعة ماليین سھم من7,000,000ما مقداره (إصدار  •
 اثنان وثمانون ملیون دوالر أمريكي 82,000,000المدفوع المسجل و يصبح رأسمال الشركة ، بحیثالدكتور ولید الكیاليلصالح  خالل إصدار خاص

 .مئة ملیون دوالر أمريكي 100,000,000البالغ  المصرح بهمن أصل رأسمال الشركة 
 

الناحیة الموضوعیة جمیع النواحي بما في ذلك من  لتحقیق الغاية مما ورد أعالهتفويض رئیس مجلس اإلدارة باستكمال كافة اإلجراءات الالزمة  :ثانیاً 
وله في ذلك توقیع كافة العقود وتقديم كافة التعھدات والضمانات والطلبات الالزمة وأية أمور أخرى ذات صلة  والقانونیة والمحاسبیة والشكلیة

 ة العامة غیر العادي.الھیئاجتماع بالموضوع وإتخاذ القرارات الالزمة بما في ذلك تفويض األشخاص أو الجھات لضمان تنفیذ ما ورد في قرار 

 
 أية أمور أخرى تقترح الھیئة العامة إدراجھا في جدول األعمال وتدخل في نطاق أعمال االجتماع غیر العادي للھیئة العامة. :ثالثا

 
 

 00970 :رقم ھاتفعلى في مدينة رام هللا  مقر الشركةفي  شؤون المساھمینلدى على المساھم الذي يرغب في حضور االجتماع تسجیل اسمه 
موعد عقد  قبل ثماني وأربعین ساعة على األقل من  fida@apic.com.joأو عبر البريد االلكتروني ، 7044 297 2 00970 :فاكس رقمأو  ،7040 297 2

 .أن يكون ذلك ألحد مساھمي الشركة لحضور االجتماع بشرط االجتماع ويجوز التوكیل
 

 كتب تفويض رسمیة لحضور االجتماع.بموجب ممثلھم مؤسسات تثبیت الو ألشركات االسادة المساھمین من كما ونرجو 
 
 

 طارق عمر العقاد
 رئیس مجلس اإلدارة

  

mailto:fida@apic.com.jo


 

 

 

 سند توكیل
 

كة سھماً في الشر __________________ بصفتي مساھماً بـ __________________من______________________________أنا الموقع أدناه 

قد وكلت نیابة عني المساھم  ،)562801563المساھمة العامة األجنبیة المسجلة في فلسطین تحت رقم ( ،أيبك -العربیة الفلسطینیة لالستثمار

وفوضته الحق بأن يصوت باسمي وبالنیابة عني في اجتماع الھیئة العامة ______________________________من__________________ السید/ة 

 آخر يؤجل إلیه االجتماع المذكور.، وفي أي اجتماع 19/9/2018الذي تعقده الشركة بتاريخ  العاديغیر 

 

 2018/     تحريراً في     / 

 ___________________________________ الشاھد:وقعت بحضور  __________________________________________اسم الموكل:

 _________________________________________ :الشاھد توقیع __________________________________________ :الموكل توقیع

   


