Notice to the Shareholders of Gulf
Pharmaceutical Industries Julphar (PSC)
Regarding the Annual General Assembly Meeting
E-Participation without personal attendance

In light of the health and safety measures in place and in
compliance with the directive of the Securities and
Commodities Authority (SCA) circular Ref. 88/2020 and
the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) circular Ref.
01/2020 regarding the electronic participation in General
Assemblies. The Gulf Pharmaceutical Industries Julphar
“Company” would like to inform its shareholders that it
will be holding its Annual General Assembly Meeting on
Thursday, April 09, 2020 at 11:00 am via electronic
participation and electronic voting only.

The owner of the shares registered on 8 April 2020 shall
be deemed to be the holder of the right to vote at the
General Assembly Meeting.
The registration and electronic voting will be opened at
05:00 pm on Wednesday, April 08, 2020 and closed with
the conclusion of the deliberations and discussion of the
AGM items on Thursday 09 April 2020, through the
following channels:

)تنويه للسادة مساهمي شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار
بشأن املشاركة إلالكترونية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي دون
الحضور الشخص ي
ً
 وامتثاال لتوجيهات هيئة،على ضوء تدابير الصحة والسالمة املعمول بها
 وتعميم سوق أبوظبي88\ 2020 ألاوراق املالية و السلع تعميم مرجع رقم
 بخصوص املشاركة إلالكترونية في01\2020 لألوراق املالية مرجع رقم
"الجمعيات العمومية تود شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
الشركة " إبالغ مساهميها الكرام أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية
11:00  في تمام الساعة2020/04/09 السنوي في يوم الخميس املوافق
ً
. عبر التسجيل و التصويت إلالكتروني فقط،صباحا
 هو صاحب الحق في2020  ابريل8 يكون مالك السهم املسجل يوم
.التصويت في الجمعية العمومية
ً
سيتم فتح باب التسجيل و التصويت الالكتروني اعتبارا من الساعة
 وينتهي بإنهاء مداوالت2020/04/08  مساء يوم الاربعاء املوافق05:00
 من2020/04/09 ونقاش البنود املدرجة بالجمعية يوم الخميس املوافق
:خالل القنوات التالية
يمكن للمساهمين ألافراد حاملي الهوية إلاماراتية (واملودعة أسهمهم في

Individual investors holding Emirates ID (and their
shares are deposited in Abu Dhabi Securities Exchange)
can register and vote electronically using the integrated
digital platform of ADX “SAHMI”.

سوق أبو ظبي لألوراق املالية) القيام بالتسجيل والتصويت الالكتروني

All other shareholders and representatives wishing to
register and vote electronically are kindly requested to
complete the attached Proxy Form and send it to
investors@julphar.net not less than two days prior to the
date of the meeting to receive the electronic link by SMS
to the mobile numbers of the user.

على سائر املساهمين آلاخرين وممثلي املساهمين الراغبين في التسجيل
والتصويت إلكترونيا تعبئة نموذج التفويض المرفق وارساله إلى
 وذلك قبل يومين علىinvestors@julphar.net البريد اإللكتروني
ألاقل من التاريخ املحدد لالجتماع الستالم الرابط الالكتروني عن طريق
.الرسائل النصية القصيرة املرسلة للهاتف املتحرك للمستخدم

."باستخدام املنصة الرقمية املتكاملة للسوق "سهمي

Please review ADX User Guide to Remote e-Voting for
General Meeting. All documents related to the agenda of
the AGM are available for shareholders’ review on
Company IR page.
All shareholders and representatives who are attending
the AGM can also raise questions related to the agenda
(post completion of the registration)
to investors@julphar.net before 8:00 AM on the date
of the meeting.

يرجى من السادة املساهمين مراجعة دليل المستخدم للحضور و التصويت
الالكتروني عن بعد الجتماعات الجمعيات العمومية مراجعة جميع
الوثائق املتعلقة بجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على
.صفحه عالقات املستثمرين لشركة جلفار
يمكن لجميع املساهمين واملمثلين آلاخرين الراغبين في التسجيل
ً إلكترونيا
ً
أيضا طرح ألاسئلة املتعلقة بجدول ألاعمال (بعد
والتصويت
 وذلك قبلinvestors@julphar.net الانتهاء من التسجيل) على
.الساعة الثامنة صباحا من تاريخ الاجتماع

The audio communication service will be available
during the meeting.

.ستكون خدمة التواصل املسموع متوفرة خالل الاجتماع

To ensure a pleasant experience with your first Zoom
Meeting, we highly encourage individuals to download
and install the Zoom application on their devices
beforehand.

/ “ على عبر ألاجهزة املحمولةZoom " يتعين عليكم تحميل تطبيق
: ألاجهزة اللوحية و اتباع الخطوات التالية

Step 1:
Go to https://zoom.us/download and from the
Download Center, click on the Download button under
"Zoom Client for Meetings"
Once the download is complete, proceed to install the
Zoom Application onto your computer.
Step 2
Join Zoom Meeting through laptop by clicking the link
below.
https://zoom.us/j/995342559

:1 الخطوة
 و من ثمhttps://zoom.us/download :الضغط على الرابط
"Zoom Client for Meetings" الضغط على الزر أسفل
. على جهازكZoom  تابع تثبيت تطبيق، بمجرد اكتمال التحميل

:2 الخطوة
 من خالل جهازك بالضغط على الرابطZoom Meeting انضم إلى
:أدناه
https://zoom.us/j/995342559

Join Zoom Meeting through mobile/tablets by using
Meeting Id 995342559. Enter your full name and click
"Join Meeting"

 ألاجهزة اللوحية باستخدام رقم تعريف/ من خالل ألاجهزة املحمولة

NOTE: For technical questions, kindly please call
0525023494.

.0525023494 يمكنكم الاتصال على الرقم،  لألسئلة الفنية:مالحظة

To enquire about the registration and voting procedure
please visit Abu Dhabi Securities Exchange website
www.adx.ae or please contact the Company’s investor
relations officer on the following:

للمزيد من الاستفسارات عن إجراءات التسجيل والتصويت يمكنكم زيارة
 أو التواصل مع عالقاتwww.adx.ae املوقع إلالكتروني للسوق
:املستثمرين للشركة على




Phone number: 0097172045273.
Email address : investors@julphar.net

 أدخل اسمك الكامل وانقر على "الانضمام إلى.995342599 الاجتماع
"الاجتماع

0097172045273 : هاتف رقم
investors@julphar.net : بريد إلكتروني

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
Gulf Pharmaceutical Industries Julphar
نموذج تفويض
Proxy Form
I /We, the undersigned:

………………………………………………………

: نحن املوقعون أدناه/ أنا املوقع

Investor Number

………………………………………………………

رقم املساهم

In my/our capacity as the holder of:

……………….……………………………………..

: نملك/أملك

Hereby appoint:

………………………………………………………

: فوضنا/قد فوضت

Mr/Mrs:

………………………………………………………

:ة/السيد

ID Number:

………………………………………………………

:رقم الهوية

Email address:

………………………………………………………

:البريد إلالكتروني

Mobile (with international code):

……………………………………………………..

:)الهاتف املتحرك (مع فتح الخط

عنا (الكترونيا وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار املقرر/ليحضر ويصوت بالنيابة عني
 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع2020  أبريل09 انعقاده يوم الخميس املوافق
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of
Julphar scheduled on Thursday, April 09 2020, or any subsequent date the meeting might be adjourned to
Date:

………………………………………………………

:التاريخ

Signature

………………………………………………………

:التوقيع

Stamp for Corporate Shareholders:

………………………………………………………

ختم املساهم إلاعتباري

يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إلادارة بمقتض ى توكيل خطي ويجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمين حائزا بهذه الصفة على
 يرجى تقديم كتاب تفويض،  في حال املساهمين الاعتباريين، ويمثل ناقص ي ألاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا،) خمسة باملائة من رأسمال الشركة%5( أكثر من
.باسم الشخص الطبيعي املعين لتمثيل الشركة وارفاق نسخه من هوية املعين و عن الرخصة التجارية للشركة وبطاقة املفوضين بالتوقيع
 وذلك قبل يومين على ألاقل منinvestors@julphar.net : يرجى ارسال هذا التفويض إلى مقر الشركة الرئيس ي في إمارة رأس الخيمة أو عبر البريد الالكتروني
.التاريخ املحدد لالجتماع
Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than a member of the Company’s Board of Directors) to attend the General
Assembly Meeting on behalf of the shareholder by means of a written proxy in the prescribed form sent to the shareholders. The representative must
not, in such capacity, hold more than 5% of the Company’s shares on behalf of several shareholders. Persons of incomplete legal capacity will be
represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian. In the case of corporate shareholders, proxy
forms should be sent along with the copy of appointed ID, company’s Trade License and the card of authorized signatories.
This form should be lodged at the Company’s Head Office in Ras Al Khaimah or email address: investors@julphar.net
Not less than two days prior to the date of the meeting

