
ي�ضر جمل�ش اإدارة �ضركة العربية للطريان  �ش.م.ع  دعوة ال�ضادة امل�ضاهمني حل�ضور اجتماع 

اجلمعية العمومية ال�ضنوي الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة 4:45 م�ضاًء من يوم الثالثاء املوافق 

الرئي�ضية  القاعة  ال�ضارقة  مطار  هيئة  املدين-  الطريان  دائرة  مبنى  يف   ،2018 مار�ش   13

بجانب مطار ال�ضارقة الدويل ، وذلك للنظر يف وامل�ضادقة على جدول الأعمال التايل:

 5 رقم  اجل�ضر  ا�ضتخدام  يرجى  الإن�ضاء،  لأعمال  مغلق  املعتاد  املدخل  اأن  النتباه  يرجى   *
للو�ضول اإىل مبنى الطريان املدين

الإ�ضتماع اإىل تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�ضاط ال�ضركة ومركزها املايل لل�ضنة املالية املنتهية يف  1 .

31 دي�ضمرب 2017 وامل�ضادقة عليه.

 2 .2017 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  احل�ضابات  مراجعي  تقرير  اإىل  الإ�ضتماع 

وامل�ضادقة عليه.

 3 .31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  واخل�ضائر  الأرباح  وح�ضاب  لل�ضركة  العمومية  امليزانية  يف  النظر 

دي�ضمرب 2017 وامل�ضادقة عليهما.

 % النظر يف مقرتح جمل�ش الإدارة ب�ضاأن توزيع اأرباح نقدية بقيمة 10 فل�ش لل�ضهم الواحد اأو 10. 4

من راأ�ضمال ال�ضركة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017 وامل�ضادقة عليه. 

. اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017. 5

. اإبراء ذمة مراجعي احل�ضابات من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017. 6

. املوافقة على مكافاأة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017. 7

تعيني مراجعي ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018 وحتديد اأتعابهم.. 8

مالحظات:

اأع�ضاء جمل�ش الإدارة  اأن ينيب عنه من يختاره من غري  •يجوز ملن له حق ح�ضور اجتماع اجلمعية  	
مبقت�ضى توكيل خطي، ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ضاهمني حائًزا بهذه ال�ضفة على اأكرث من 

النائبون عنهم قانوًنا،  اأو فاقديها  الأهلية  الأ�ضخا�ش ناق�ضي  ال�ضركة، وميثل  راأ�ش مال  )5%( من 

ر. لل�ضخ�ش العتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني  بينما يقوم الوالد اأو الو�ضي بتمثيل الق�ضّ

على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجتماع اجلمعية العمومية 

التوكيل  التفوي�ش. يتم تقدمي  لل�ضخ�ش املفو�ش ال�ضالحيات املقررة مبوجب قرار  لل�ضركة، ويكون 

اإىل دائرة خدمات الإ�ضدار – بناية بنك اأبوظبي الأول – جممع خليفة لالأعمال – منطقة القرم، 

الطابق الرابع، �ش.ب : 6316-اأبوظبي، قبل يومني على الأقل من التاريخ املحدد لالجتماع، وذلك 

حلفظها يف ال�ضجالت اخلا�ضة. 

• يف حال اكتمال  يكون �ضاحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم الأحد 25 مار�ش 2018	

الن�ضاب يف الجتماع الأول الذي �ضيعقد يف يوم الثالثاء 13 مار�ش 2018، ويكون �ضاحب احلق يف 

الأرباح هو مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم الحد 1 ابريل 2018 يف حال انعقاد الجتماع يف يوم الثالثاء 

20 مار�ش 2018. 

ميثلون  اأو  ميلكون  م�ضاهمون  ح�ضره  اإذا  اإل  �ضحيًحا  ال�ضنوية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يكون  •ل  	
بالوكالة ما ل يقل عن )50%( من راأ�ش مال ال�ضركة. يكون مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم الثنني 12 

مار�ش 2018 هو �ضاحب احلق يف الت�ضويت يف اجتماع اجلمعية العمومية الأول. ويف حال عدم اكتمال 

لتلك اجلمعية يف  الثاين  الأول، �ضيتم عقد الجتماع  العمومية  القانوين لجتماع اجلمعية  الن�ضاب 

نف�ش املكان والزمان، وذلك يف يوم الثالثاء 20 مار�ش 2018، ويعترب الجتماع الثاين �ضحيًحا اأيا كان 

عدد احلا�ضرين. ويكون ملالك ال�ضهم امل�ضجل يف �ضجل اأ�ضهم ال�ضركة يف يوم الثنني 19 مار�ش 2018 

احلق يف ح�ضور الجتماع الثاين.

حل�ضور  ال�ضادرة  التوكيالت  تعترب  الأول،  الجتماع  يف  القانوين  الن�ضاب  اكتمال  عدم  حال  •يف  	
اإلغائها �ضراحًة من قبل امل�ضاهم  الجتماع الأول �ضارية املفعول ونافذة لالجتماع الثاين ما مل يتم 

املعني باإ�ضعار يوجه اإىل دائرة خدمات الإ�ضدار يف بنك اأبوظبي الأول، وذلك قبل يومني على الأقل 

من موعد الجتماع الالحق.

•على ال�ضادة امل�ضاهمني حتديث بيانات الت�ضال اخلا�ضة بهم لدى �ضوق دبي املايل ل�ضمان ا�ضتالم  	
الرباح التي �ضتوزع بوا�ضطة �ضوق دبي املايل. 

•ميكن للم�ضاهمني الطالع على البيانات املالية وتقرير احلوكمة لل�ضركة من خالل املوقع اللكرتوين  	
www.airarabia.com ل�ضوق دبي املايل واملوقع الإلكرتوين لل�ضركة

جمل�س الإدارة

توكيــل خــا�س

ال�ضّيد/ رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة العربية للطريان  �ش.م.ع                   املحرتم

حتّيـة طّيبـة وبعـد، 

اأنا / نحن : 

عنّي/ُنعنّي مبوجب هذا التوكيل:
ُ
امل�ضاهم / امل�ضاهمني يف �ضركة العربية للطريان  �ش.م.ع ، اأ

ال�ضّيد/ 

وكياًل عّني/عّنا واأفّو�ضه/ونفّو�ضه باأن ي�ضّوت با�ضمي/با�ضمنا ونيابًة عّني/عّنا يف اجتماع اجلمعّية 

العمومّية ال�ضنوي املقرر انعقاده يوم الثالثاء املوافق 13 مار�ش 2018 واأي تاأجيل له.

رقم امل�ضاهم:  حتريًرا يف:         /         /2018 م. 

التوقيع :

The Board of Directors of Air Arabia PJSC (the “Company”) is pleased to invite its  
shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting, which is to be held on Tuesday, 
13 March, 2018 at 4.45 P.M. Sharjah Airport Authority / Department of Civil Aviation Main 
Building (located near Sharjah Airport) - Main Auditorium, to consider the following items: 
* Please note that the regular access to DCA building is changed due to construction, please use 
bridge number 5 on airport road

Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company’s activities and its 1. 
financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.
Consider and approve the auditor’s report on the Company’s financial position for the fiscal year 2. 
ending 31 December 2017.
Consider and approve the Company’s financial statements and profit and loss statement for the 3. 
fiscal year ending 31 December 2017. 
Consider and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash 4. 
dividends at 10 fils per share or 10% of the Company capital for the fiscal year ending 31  
December 2017.
Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 5. 
31 December 2017.
Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.6. 
Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2017.7. 
Appoint the Company’s auditors for the fiscal year ending 31 December 2018 and determine 8. 
their remuneration.

Remarks:
• Each shareholder is entitled to attend the Company’s Annual General Assembly  

Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company’s 
Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder 
pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more 
than 5% of the Company’s share capital (persons of incomplete capacity or incapable 
shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their 
parent or guardian). A corporate person may delegate a representative or those in charge 
of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to  
represent such corporate person at the Meeting.  The delegated person shall have the 
powers as determined in the delegating resolution. The proxy must be delivered to the 
Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park 
– Al Qurm District, 4th floor, P.O BOX: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior 
to the date of the Meeting.  

• Shareholders who are registered in the Company’s share book on Sunday, 25 March, 
2018 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the Annual General  
Assembly Meeting is convened on its first meeting date on Tuesday, 13 March, 2018. 
Shareholders who are registered on Sunday, 1 April, 2018 shall be deemed to be entitled 
to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting is convened on its 
second meeting date on Tuesday, 20 March, 2018.

• The Annual General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing 
not less than 50% of the Company’s share capital attend in person or by proxy. Each  
shareholder who is registered in the Company’s share book on Monday, 12 March, 
2018 is entitled to attend the first meeting on Tuesday, 13 March, 2018. In the event a  
quorum for the first meeting is not achieved, the Annual General Assembly Meeting 
will be adjourned until Tuesday, 20 March, 2018, at the same time and place and will be 
considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders whom 
are registered in the Company’s share book on Monday, 19 March, 2018 shall then be 
entitled to attend the second meeting.

• Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed 
proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless 
revoked by the relevant shareholder by notice to the Securities Services Department at 
First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.

• Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market 
to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the 
Dubai Financial Market.

• Copies of the financial report and Corporate Governance Report for the year ended 31 
December 2017 are available on the Company’s website at http://www.airarabia.com 
and will be available at DFM website.

The Board of Directors 

Proxy
To the Chairman of Air Arabia PJSC 
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of Air Arabia PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:
To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 
13 March 2018 or any adjourned meeting therefore.

Date:........ /........./2018  Shareholder’s number:

Signature:


