Invitation to attend the Annual General
Assembly Meeting
Dear Shareholder,
Greetings,

The Chairman of Gulf Navigation Holding PJSC would
like to invite you to attend the General Assembly
Meeting which will be held at “Novotel Hotel Sheikh
Zayed road, Al Barsha 1, Opp. Sharaf DG Metro Station,
Dubai”, on Monday, 15 April 2019 at 2:00 pm.

The Agenda
1) To consider and approve the report of the Board of
Directors on the Company’s activities and its
financial position for the year ended on 31 December
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2) To consider and approve the External Auditors' report
for the year ended on 31 December 2018.
3) To consider and approve the sharia report for the year
ended on 31 December 2018.
4) To discuss and approve the balance sheet and profit &
loss statements for the year ended on 31 December
2018.
5) Discharge the Board of Directors of the liability for
their action for the year ended 31 December 2018.
6) Discharge the Company’s Auditors of the liability for
their actions for the year ended 31 December 2018.
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7) Appoint the Auditors of the Company for the financial
year ended 31 December 2019 and determine their
fees.
8) Appoint the members of the Sharia Committee of the
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9) To ratify and approve the remuneration for the Board
Members for the year ended 31 December 2018.
10) Elect the members of the new Board of Directors.
Special Resolution:
1- Amend the Articles of Association of the company;
all amendments are subject to competent authorities’

) املوافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة9
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approval.
Note: Proposed amendments to the Articles of
Association are available on the Company’s website

(www.gulfnav.com).
Notes:
1. Any person having the right to attend the General
Assembly may authorize a person (who is not a Board
member) by a written special power of attorney. The
proxy for a number of shareholders may not be
representing in such capacity more than (5%) five
percent of the Company’s capital. The persons lacking

 يمكنك االطالع على التعديالت املقترحة على النظام:مالحظة
األساس ي للشركة عبر املوقع اإللكتروني للشركة
)www.gulfnav.com(
:مالحظات
 يجوز ملن ل ههه حق حض ه ه ه ههور الجمعي ههة أن ينيه ه عن ههه من.1
يختاره من غير اعضه ه ه ههاء مجلس اإلدارة بمقت ه ه ه ه توكيل
خههاث ثههابههت بههالكتههابههة ويج ه أال يكون الوكيههل لعههدد من
) خمسة%5( املساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من
بههامل هائههة من رأا مههاك الش ه ه ه ههركههة ويمثههل نههاق ه ه ه ه ي االهليههة
.وفاقديها النائبين عنهم قانونا

full capacity shall be represented by their legal
representatives.
2. The juristic person may authorize any of its
representatives or managers to represent it in the
General Assembly. Such authorized person shall have
the authorities specified in the authorization resolution.

 للش ه ه ه ههخي االعتبههارث أن يفوا أحههد ممثليههه أو القههائمين.2
 ليمثل ه ههه في الجمعي ه ههة،على إدارت ه ههه أو من يقوم مق ه ههام ه ههه
 ويكون للشههخي املفوا الصههالحيات،العمومية للشههركة
.املقررة بموج قرار التفويض

 .3يكون مالك الس هههم املف ههجل في يوم ألحد  2019/4/14هو
صاح الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 .4يمكن للمس ه ه ه ههاهمين االطالع على البيانات املالية للشه ه ه ههركة
وتقرير الحوكمه ههة للشه ه ه ههركه ههة من خالك املوقع اإللكتروني
لس ه ه ههوق دبي املالي  www.dfm.aeاو من خالك زيارة املوقع
اإللكتروني للشركة www.gulfnav.com
 .5ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صههحيحا إال إذا حضههره
مسه ه ه ه ه ههاهمون يملكون أو يمثلون ب ههالو ههال ههة م هها ال يق ههل عن
( )%50من رأس ه ه ه ههماك الش ه ه ههركة ،ف ذا لم يتوافر النص ه ه ههاب
الق ههانوني في االجتم ههاع األوك ف ه ن ههه س ه ه ه ههيتم عق ههد االجتم ههاع
الثههاني بتههاريخ  2019/4/22في نفس املكههان والزمههان ويكون
االجتماع صحيحا أيا ان عدد الحاضرين

3. The person registered as a shareholder on Sunday 14
April 2019 shall have the right to vote in the General
Assembly.
4. Shareholders can access and review the company’s
financial statements and corporate governance report
of the company by visiting the DFM website:
at
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5. The General Assembly meeting shall be valid if
attended by Shareholders representing (50%) of the
capital of the Company. If such quorum is not present
at the first meeting, a second meeting will be held on
22 April 2019 at the same place and time which shall
be valid with any shareholder attendees.

 .6القرار الخ اااص :هو القرار الصه ه ه ه ههادر ب ههأغلبي ههة أصه ه ه ههوات
املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم
املمثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة املساهمة

Special Resolution: A decision issued by a majority
vote of shareholders who own at least 75% of the
shares represented at the general assembly meeting

6.

