
 

 

 

 

 

   
GCS-mm/2021/1.3/101 :المرجع                             GCS-mm/2021/1.3/101  

اير  24التاري    خ:   2021 فبر

 
 Date: 24th February 2021 

 المحترم،         سعادة/ الرئيس التنفيذي
 سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 المتحدة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 

 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

   

 Opening the Nominations for Etisalat Group  فتح باب الترشح النتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة اتصاالت 
Board Membership 

  

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )"مجموعة اتصاالت"(   يسر
باب الترشح لشغل مقاعد مجلس اإلدارة  أن تحيطكم علمًا بأن  ش.م.ع  

ما  خالل الفترة سيتم فتحه األربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة
الموافق  إلى يوم األحد 25/02/2021يوم الخميس الموافق  بين
07/03/2021. 

 

اجتماع الجمعية  خالل    ستقام  االنتخابات  هذه  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن
من  4:30في تمام الساعة  عقده للشركة المقرر العمومية السنوية

إعالن فتح  وعليه، نرفق. 17/03/2021مساء يوم األربعاء الموافق 
يوم في والذي سينشر في الصحف المحلية الصادرة  باب الترشح

 .2021فبراير  25الخميس الموافق 

 Emirates Telecommunications Group Company 

(“Etisalat Group”) PJSC has the pleasure to inform 

you that the nomination will be open, during the 

period from Thursday 25/02/2021 to Sunday 

07/03/2021, for occupying the four Etisalat Group 

Board seats which are not reserved for the 

Government Shareholder.  
 

It is worth mentioning here that the election will be 

held during the Company’s Annual General 

Assembly meeting scheduled at 4:30pm on 

Wednesday, 17/03/2021. Based on that, please 

find attached the Board Membership Nomination 

announcement which will be published on the 

newspapers of Thursday, 25th February 2021. 
 

 ،،،حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق اإل
 

 Kind regards, 

 

 حسن الحوسني
 مـجـموعـة اتصاالت  -أميـــــــن عام الشركة 

 Hasan Al Hosani  

   Group Corporate Secretary 
 

 

 
Encl:  

- As above 

 المرفقات:  

 كما هو موضح -

 

 

 



 

 

 

 

 دارةال فتح باب الترشح النتخاب أعضاء مجلس 

 

بإعالم السادة املساهمين عن  تن ب بنا   ش.م.ع "(مجموعة اتصاالت)"تصاالت شركة مجموعة اإلمارات لال يتشرف مجلس إدارة

 املواتننننننن  ا  مننننننن سخنننننننالة ال تنننننننرة مننننننن  ينننننننوم  سننننننناهم ا   ومنننننننةغينننننننر ا  صصنننننننة مل لشننننننند  ملاعنننننننا مجلنننننننس اإلدارة ا ر  نننننننةالترشننننننن  

  ل ضنننومة مجلننننس اإلدارة  ن تنننواترت تشننن  شنننرو  الترشننن مننن  ل ننن  يحننن   ، و07/03/2021 املواتننن   ا حنننا لنننو ينننومإ 25/02/2021

الطاب  ا  امس عشر م  مبنى املركز في   ةال ائن لشركةل  ال امةمانة  ا  جلس بموجب طلب ي لام ب  إلو ا يرش  ن س  ل ضومة 

، تلناط  شننارع الشنشي  ايننا الشناع  وشننارع الشنشي راشننا بن   نن شا ظة م  نوم فنني  بننو    علننوالرئ سني  لننن "مجموعنة اتصنناالت" الوا ن  

عضنو  -عضو تن شنذ  )   ا هاالت  يرغب في ترششب ن س  علو  وص ة ال ضومة املرش علو  ن يرت  بالطلب نبذة ت رم شة ع  

 .عضو مس ل ( –غير تن شذ  

 

 عامة:أحكام 

 

( م   رار  9ملادة )ام  تارمي اإلعالن وذلك وتلا مل طلبات  يام  (10)ة م  وحا ملاة  شظ  با  الترش  ل ضومة مجلس اإلدار  .1

م ايير اإلنضبا  املؤ سي  وحوكمة الشركات املساهمة  املواتلة علو بشأن  2020ر.م( لسنة / 3مجلس إدارة الهشئة ر م )

 . )"دلش  ا  وكمة"( ال امة

( لسنة  2إلتحاد  ر م )م  يرش  ن س  ل ضومة مجلس اإلدارة  ن تنطب  علش  الشرو  الواردة في اللانون ا  يشتر  في .2

 . ودلش  ا  وكمةوت ايالت   في شأن الشركات ال جارمة  2015

 . دلش  ا  وكمة( م   10 ن يرت  بطلب الترش  املستناات املشار إليها في املادة ) .3

   ال نا ة ع  ترش   لش ص ظخر. ال يجو  للمرش  ب ا غل  با  الترش .4

  لوم الشركة بنشر   ماء املرش ين وبشاناتهم ا  اصة بالترش  في لوحة اإلعالنات املوجودة بامللر الرئ سي  للشركة وعلو   .5

 . 10/03/2021ب ارمي ( www.etisalat.comمو   الشركة ) 

 . ب ا غل  با  الترش  ش ين  ماء املر ق املالشة والسل  والسوق بلائمة     م مواتاة هشئة ا ورا  .6

 

 

 مجلس الدارة




