"ماركة" تصدر تصحيحاً للقرارات المتخذة خﻼل الجمعية العمومية
إقرار جميع المقترحات الستة بغالبية أصوات المساهمين الحاضرين

دبي ،اﻹمارات العربية المتحدة؛  ٣ديسمبر  :٢٠١٨أصدرت شركة "ماركة" القابضة )المدرجة في
سوق دبي المالي تحت رمز التداول  (MARKAتصحيحاً للقرارات التي تمت الموافقة عليها خﻼل جمعيتها
العمومية المنعقدة في نوفمبر بحضور المساهمين ،وفي مقدمتها خفض رأسمال الشركة ﻹطفاء خسائر
متراكمة بقيمة  ٤٥٠مليون درهم إماراتي .وضم اﻻجتماع خالد بن كلبان ،رئيس مجلس اﻹدارة؛ وسعادة
جمال الحاي ،نائب رئيس مجلس اﻹدارة؛ وأعضاء مجلس اﻹدارة سعادة خالد محمد الكمدة ،ومحمد
سيف الكتبي ،وعبدﷲ حمد العواني.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع القرارات المقترحة وفق ما يلي:
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مناقشـــة التقريـــر المقـــدم مـــن قبـــل الخبيـــر المســـتقل الـــذي تـــم تعيينـــه بنـــا ًء علـــى طلـــب
المساهمين )نسبة الموافقة (%٨١٬٢٢
إبــراء ذمــة ســعادة جمــال الحــاي والســيد خالــد المهيــري عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٧نسبة الموافقة (%٧٧٬٤٣
إبـــراء ذمـــة مـــدقق الحســـابات "بـــرايس ووترهـــاوس كـــويرز" ) (PWCعـــن الســـنة الماليـــة
المنتهية في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٧نسبة الموافقة (%٧٦٬٤٤
الموافقـــة علـــى اســـتمرار الشـــركة فـــي مباشـــرة نشـــاطها بحســـب المـــادة ) (٣٠٢مـــن
القـــانون اﻻتحـــادي رقـــم ) (٢لســـنة  ٢٠١٥بشـــأن الشـــركات التجاريـــة )"قـــانون الشـــركات"(
)نسبة الموافقة (%٩٢٬٣٣
خفـــض رأس مـــال أســـهم الشـــركة مـــن  ٥٠٠مليـــون إلـــى  ٤٩٬٨٧مليـــون درهـــم إمـــاراتي
)نسبة الموافقة (%٧٧٬٣٣
تفـــويض مجلـــس إدارة الشـــركة وأي شـــخص يخولونـــه باتخـــاذ جميـــع اﻹجـــراءات والخطـــوات
الضرورية ﻹنجاز عمليات خفض وزيادة رأس المال )نسبة الموافقة (%٧٨٬٥١
 -انتهى –

نبذة عن ماركة القابضة
تركز ماركة القابضة ،المدرجة في سوق دبي المالي منذ العام  ،٢٠١٤على بناء مجموعة متنوعة من المفاهيم المحلية ،بدءًا
من المطاعم العادية وحتى المطاعم الفاخرة .واستكماﻻ ً لهذه المفاهيم المحلية ،فقد سعت عﻼمات تجارية دولية قي قطاع
المأكوﻻت والمشروبات لﻼستفادة من الخبرات التي اكتسبتها ماركة القابضة ،بفضل نشاطها وعملها الدؤوب لترسيخ مكانتها
في هذا القطاع المتنامي على مستوى المنطقة .إن ما تمتلكه من مزيج خبرات يمتد لعقود في مجال تطوير اﻷعمال المالية
والتسويق والعقارات والضيافة ،يضمن لكل مفهوم تتبناه اﻻنطﻼق من أسس راسخة تقوده إلى النجاح ،ﻻسيما وأن هدفها
اﻷسمى يتمثل في ترسيخ حضورها كشركة رائدة في المستوى المتوسط إلى العالي من قطاع المأكوﻻت والمشروبات في
الشرق اﻷوسط.

