التاريخ 29 :يوليو 2019م
تحية طيبة وبعد،
الموضوع :قرارات الجمعية العامة العادية
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم
االثنين الموافق  29يوليو 2019م بقاعة رجال األعمال بالهيئة العامة لسوق المال وذلك بحضور كل من ممثل الهيئة
العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات ،حيث بلغت نسبة األسهم الحاضرة والممثلة في
االجتماع  ،%78.34هذا ولقد أسفرت مداوالت الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:
 .1وافق المساهمون على بيع نسبة  %86.5من حصة شركة النهضة للخدمات ش م ع ع في شركة توباز للطاقة
والمالحة المحدودة ،بيرمودا ،وهي مملوكة بالكامل لشركة توباز للطاقة والمالحة المحدودة ،المنطقة الحرة
بجبل علي ،التابعة لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع.
 .2وافق المساهمون على تفويض مجلس إدارة الشركة (أو أي لجنة تابعة له) التخاذ كافة اإلجراءات والتوقيع على
كافة المستندات والشهادات الالزمة إلنجاز العملية ووفقا ً لما يراه مجلس إدارة الشركة (أو أي لجنة تابعة له)
مناسباً.
وحيث أنه ال توجد أية مواضيع أخرى على جدول األعمال ،لذا فقد قامت الجمعية العامة العادية باختتام أعمالها في
نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعاله.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

عن /شركة النهضة للخدمات ش م ع ع
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Date: 29th July 2019
After Compliments,
Subject: Ordinary General Meeting Resolutions
The Ordinary General Meeting (OGM) of Renaissance Services SAOG was held on Monday,
29th July 2019 at 3:00 p.m. at the Meeting Hall of the Capital Market Authority (CMA). The
OGM was attended by a representative of the CMA, a representative of the Legal Advisors
and representatives of the Statutory Auditors of the Company. The percentage of shares
represented in the meeting amounted to 78.34 %. The resolutions adopted in the meeting were
as follows:
1. The Shareholders approved the sale of 86.5% equity shares in Topaz Energy & Marine
Limited, Bermuda, which are owned and held by a wholly owned subsidiary of the
Company, Topaz Energy & Marine Limited, JAFZA.
2. The Shareholders authorised the board of directors of the Company (or any committee
thereof) to take all such actions and signing all such documents and certificates that may
be necessary for completion of the Transaction, and as the board of directors of the
Company (or such committee) may in its discretion deem fit.
There being no other business, the OGM concluded its business on the same day and date as
indicated above.
With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG
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