
  
  
  
  
 

 
 

   الجمعية العمومية خالل المتخذةلقرارات تصدر تصحيحاً ل "ماركة"
  بغالبية أصوات المساهمين الحاضرين جميع المقترحات الستة إقرار

(المدرجة في  القابضة "ماركة" شركة أصدرت :٢٠١٨ ديسمبر ٣دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
معيتها جتصحيحاً للقرارات التي تمت الموافقة عليها خالل ) MARKAسوق دبي المالي تحت رمز التداول 

وفي مقدمتها خفض رأسمال الشركة إلطفاء خسائر  ،بحضور المساهمين المنعقدة في نوفمبر العمومية
خالد بن كلبان، رئيس مجلس اإلدارة؛ وسعادة  وضم االجتماع مليون درهم إماراتي. ٤٥٠متراكمة بقيمة 

مجلس اإلدارة سعادة خالد محمد الكمدة، ومحمد  مجلس اإلدارة؛ وأعضاءجمال الحاي، نائب رئيس 
  سيف الكتبي، وعبدهللا حمد العواني.  

  وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع القرارات المقترحة وفق ما يلي:

المســـتقل الـــذي تـــم تعيينـــه بنـــاًء علـــى طلـــب  مناقشـــة التقريـــر المقـــدم مـــن قبـــل الخبيـــر .١
 ) %٨١٬٢٢(نسبة الموافقة  نالمساهمي

ــي  .٢ ــة ف ــة المنتهي ــن الســنة المالي ــري ع ــد المهي ــال الحــاي والســيد خال ــة ســعادة جم ــراء ذم إب
 ) %٧٧٬٤٣(نسبة الموافقة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

) عـــن الســـنة الماليـــة PWCإبـــراء ذمـــة مـــدقق الحســـابات "بـــرايس ووترهـــاوس كـــويرز" ( .٣
 ) %٧٦٬٤٤(نسبة الموافقة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 

مـــن  )٣٠٢(بحســـب المـــادة  فـــي مباشـــرة نشـــاطها الموافقـــة علـــى اســـتمرار الشـــركة .٤
ـــم ( ـــانون االتحـــادي رق ـــانون الشـــركات")  ٢٠١٥) لســـنة ٢الق ـــة ("ق بشـــأن الشـــركات التجاري

 ) %٩٢٬٣٣(نسبة الموافقة 
ـــن  .٥ ـــركة م ـــهم الش ـــال أس ـــض رأس م ـــى  ٥٠٠خف ـــون إل ـــاراتي  ٤٩٬٨٧ملي ـــم إم ـــون دره ملي

 ) %٧٧٬٣٣(نسبة الموافقة 
ـــوات  .٦ ـــراءات والخط ـــع اإلج ـــاذ جمي ـــه باتخ ـــس إدارة الشـــركة وأي شـــخص يخولون ـــويض مجل تف

 )%٧٨٬٥١الضرورية إلنجاز عمليات خفض وزيادة رأس المال (نسبة الموافقة 
 –انتهى  - 

  نبذة عن ماركة القابضة

من المفاهيم المحلية، بدًءا  ، على بناء مجموعة متنوعة٢٠١٤تركز ماركة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي منذ العام 
من المطاعم العادية وحتى المطاعم الفاخرة. واستكماالً لهذه المفاهيم المحلية، فقد سعت عالمات تجارية دولية قي قطاع 
المأكوالت والمشروبات لالستفادة من الخبرات التي اكتسبتها ماركة القابضة، بفضل نشاطها وعملها الدؤوب لترسيخ مكانتها 

ا القطاع المتنامي على مستوى المنطقة. إن ما تمتلكه من مزيج خبرات يمتد لعقود في مجال تطوير األعمال المالية في هذ
والتسويق والعقارات والضيافة، يضمن لكل مفهوم تتبناه االنطالق من أسس راسخة تقوده إلى النجاح، السيما وأن هدفها 

المستوى المتوسط إلى العالي من قطاع المأكوالت والمشروبات في  األسمى يتمثل في ترسيخ حضورها كشركة رائدة في
  الشرق األوسط.

  


