
شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة(

لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح  عــن  املســاهمني  الســادة  بإعــام  الشــركة  إدارة  مجلــس  يتشــرف 
يــوم  إىل   2023/03/17 املوافــق  الجمعــة  يــوم  مــن  الفــرتة  خــال  وذلــك  الشــركة  إدارة  مجلــس 
األحــد املوافــق 2023/03/2٦، ولــكل شــخص/ مســاهم توافــرت فيــه شــروط الرتشــيح لعضويــة 
مجلــس اإلدارة أن يرشــح نفســه لعضويــة املجلــس بموجــب طلــب يتقــدم بــه إىل إدارة الشــركة 
يمكــن   –  Boardnominations@up.ae عــى   اإللكــرتوين  الربيــد  عــرب  إرســاله  طريــق  عــن 
للســادة املرشــحني أنفســهم الحصــول عــى )نمــوذج طلــب الرتشــيح يف عضويــة مجلــس اإلدارة( 
مــن خــال موقــع الشــركة الرسمــــــــــــــــــي )http://www.up.ae(،  وعــى أن يرفــق بالطلــب جميــع 
املســتندات املذكــورة يف نمــوذج الطلــب وكذلــك نبــذة تعريفيــة عــن ُمقدمــه وصفــة العضويــة التــي 

يرغــب يف ترشــيح نفســه عــى أساســها )عضــو تنفيــذي – عضــو غــر تنفيــذي – عضــو مســتقل(.

شروط عامة:
1. عدد األعضاء املطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة 7 أعضاء بموجب عقد تأسيس الشركة.
2.  ســيظل بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مفتوحــاً ملــدة )10( أيــام مــن تاريــخ اإلعــان وذلــك 
وفقــاً ملتطلبــات املــادة )9( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 بشــأن 

اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات املســاهمة العامــة وتعدياتــه مــن وقــت آلخــر.
يف  الــواردة  الشــروط  عليــه  تنطبــق  أن  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  نفســه  يرشــح  فيمــن  3.  يشــرتط 
رئيــس  وقــرار  التجاريــة  الشــركات  شــأن  يف   2021 لســنة   )32( رقــم  اتحــادي  بقانــون  املرســوم 
مجلس إدارة الهيئة رقم )3/ر.م( لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة 

وقــت آلخــر. مــن  للشــركة وتعدياتــه  األســايس  والنظــام  العامــة 
قــرار رئيــس مجلــس إدارة  املــادة )10( مــن  4.  أن يرفــق بطلــب الرتشــح املســتندات املشــار إليهــا يف 

مــن وقــت آلخــر. رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 وتعدياتــه  الهيئــة 
5. ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الرتشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

الشــركة  موقــع  عــى  بالرتشــيح  الخاصــة  وبياناتهــم  املرشــحني  أســماء  بنشــر  الشــركة  6.  ســتقوم 
.2023/03/27 بتاريــخ   )http://www.up.ae( الدوليــة  املعلومــات  بشــبكة 

7.  ســيتم موافــاة هيئــة األوراق املاليــة والســلع والســوق املــايل بقائمــة أســماء املرشــحني بعــد غلــق 
بــاب الرتشــيح.

اإلعان عن فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة


