دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي األول لعام 2020
لشركة رم للوساطة المالية وجدول اعمالها
عمال" ابحكاالالقاابوالالقلدفابع الالم ق اب وال اب )13اب سال اب1992ابوأمالالاابع الالم ق اب وال اب )5اب سال اب2020ابوعالجالاعتعاابع دالالقع ابعال ابميالقاابوناالالاابع دال قع ابوع ويالالق ابوع ومالالدا اب
بوالالق ا اب2020/04/09ابمبدجالالأابأمالالاابع الالم ق ابأعالال"وابومدع عوالالاابعق ال ابعليعالالقعابعجومالالق ابعالع ال ابع يقمال ابع يالالقعصابم ال ابئالال"اابوكالالق ابعال دالالقاابع ا ال ابوعال اال و اب،اباباسالالااب
جمقسابعالعع ابععد ا ابحلضد ابعجومق ابعالع ابع يقم ابغريابع يالقعصابعالوااب يالقااب2020ابوابع عالا ابععالموابمبقشالا اببيالمابعاللوهالقتابمال ابعجومالق ابعالعالاابع يقمالاابع يالقعصابابع الدصاب

ععموابيفابمتقاابع سقع ابع ثقللاابعداعاباداابع ث"اثتابع دع ال اب2020/07/28ابابلمساهمي شركة رم للوسااطة المالياةابا. .اابوذ ال ابمال ابئال"اابوكاللق ابعال دالقااب
ع ا ابوعال ا و ابابع شد ابعق ابع دوال ابعال اال و اب قشالا اب()https://www.ruminvest.comابوصالحة ابع حاللساببالدخلابعةقصال اببشالا اب ااب قدكالقهااب
ع ق لالالاابا. .ااب )https://www.facebook.com/Ruminvestpageابوع ال صاباالالد اابوكالاللق ابعال دالالقاابع ا ال اب قمسالالق نابم ال ابئالال"ااب ع ل ال اب
)zoomاب،اب ق ظاابيفابعالمد ابع وق ل ابوعختقذابع عاع عاابع وق ل اب -:اب
 -1إطفاء ما قيمته ( )257.471دينار من رصيد الخسائر المدورة كما في  2019/12/31من حساب االحتياطي االختياري و
االحتياطي االجباري .
 -2اندماج شركة رم للوساطه الماليه (الدامجه) مع الشركه االردنية الدارة الصناديق االستثمارية (المندمجه).
و تفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
رئيس مجلس االدارة
المهندس زهير هاشم شاكر خليل

………………………………………………………………………………………………
يرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل تطبيق  ZOOMحيث أن رقم  IDهو ( )9365800361وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة
المرور بعد التسجيل ل حضور االجتماع علما بان الية التسجيل والحضور منشورة على الموقع االلكتروني للشركة المذكور أعاله ،أو توكيل
مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونيا ً بواسطة البريد اإللكتروني ) (oraib@ruminvest.comقبل
التاريخ المحدد لالجتماع المذكور أعاله.
و تجدر اإلشارة أنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة و االستفسارات إلكترونيا ً قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط اإللكتروني المشار
إليه أعاله ليصار إلى الرد عليها و ذلك عمالً بأحكام البند خامسا ً  /ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين
علما ً بأن المساهم الذي يحمل أسهما ً ال تقل عن  % 10من األسهم الممثلة باإلجتماع يحق له طرح األسئلة و االستفسارات خالل االجتماع سنداً
للبند خامسا ً /ط من ذات اإلجراءات المشار إليه أعاله .
قسيمة التوكيل كالتالي:
السادة /شركة رم للوساطة المالية المحترمين
أنا الموقع ادناه  .........................................من الجنسية
المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم

 ................. .......المساهم في شركة رم للوساطة المالية

…………………………………………………… وكيالً عني لحضور اجتماع الهيئة

العامة غير العادي األول لعام  2020الذي سينعقد يوم الثالثاء بتاريخ  2020/7/28وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ الق اررات باسمي
وبالنيابة عني في االجتماع المذكور.
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