شركة مجموعة الشارقة ( شركة مساهمة عامة )
اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضويةة مجلوس إدارة
الش ووركة خل ووف ر ووالي ال تو ورة م وون ي وويم الثالث ووا الميافو و  2020/3/31إل ووم ي وويم الجمع ووة الميافو و
 ،2020/4/10لك و ش و

أ مسوواه ت ويافرف هيووو شوور ش الترشوويح لعضوويةة مجلووس ا دارة أ

يرشح ن سوو لعضويةة المجلوس بميبوط بلوط الكتر نيوا يتدو م بوو الوم إدارة الشوركة مون روالي اليرةو
ا لكتر نو التوال  ،info@sharjahgroup.aeعلوم أ يرفو بالللووط نيوعة تعرةعيوة عون مد مووو
ص ة العضيةة الت يرغط ف ترشيح ن سو علم أساسواا ( عضوي تف يوع – عضوي غيور تف يوع
– عضي مستد ).

شروط عامة:

 .1ع د األعضا الملليب انت ابا لعضيةة مجلس ا دارة  7أعضا .
 .2سيظ باب الترشيح لعضيةة مجلس ا دارة م تيحا لم ة ( )10ييما من تارةخ ا عال

خلف

فدا لمتللباف المادة ( )40من قرار مجلس إدارة الايئة رق (/7ر.م) لسفة  2016بشأ
معايير ا نضباش المؤسس

حيكمة الشركاف المساهمة العامة.

 .3يشترش هيمن يرشح ن سو لعضيةة مجلس ا دارة أ تفلي عليو الشر ش الياردة ف الداني
ا تحاد

رق ( )2لسفة  2015ف

شأ الشركاف التجارةة قرار مجلس إدارة الايئة رق

(/7ر.م) لسفة  2016بشأ معايير ا نضباش المؤسس

حيكمة الشركاف المساهمة العامة

الفظام األساس للشركة.
 .4أ يرف بللط الترشح المستف اف المشار إلياا ف المادة ( )41من قرار مجلس إدارة الايئة
رق (/7ر.م) لسفة .2016
 .5ال يجيز للمرشح بع غل باب الترشح التفازي عن ترشحو لش
 .6س تديم الشركة بفشر أسما
الميبيدة بالمدر الرئيس

آرر.

المرشحين بياناتا ال اصة بالترشيح ف
للشركة

ليحة ا عالناف

علم ميقع الشركة بشبكة المعليماف ال لية

( )www.sharjahgroup.aeبتارةخ . 2020/4/14

 .7سيت ميافاة هيئة األ ارق المالية السلع السيق بدائمة أسما المرشحين بع غل
الترشيح.

باب

