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العامة الخارقة للعادة
إستدعاء للجلسة
ّ
بنك اﻷمان
شركة خفية اﻹسم
مقرها اﻹجتماعي بشارع محمد الخامس – تونس –
رأس مالها  132.405.000دينارا
السجل الوطني للمؤسسات 0000221M
ا�ع ّرف الجبائي 00221 M/P/M/000
السـادة ا�ساهم� أن الجلسـة العا ّمة الخارقة للعادة ستنعقـد يوم الثﻼثاء  30جوان  2020على الساعة الخامسة بعد الزوال،
يعلم بنك اﻷمان ّ
با�قر اﻻجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس – تونس وذلك باعتماد وسائل اﻻتصال عن بعد للنظر والتداول في جدول اﻷعمال التالي:
 •1تحي� القانون اﻷساســي �ﻼئمته مع التشــريعات والقوان� الجاري بها العمل.
 •2مسائل مختلفة.
ا�ســاهمون مدعوون إلى الدخول إلى فضاء مســاهم� للبنك على العنوان التالي http:\\actionnaires.amenbank.com.tn :للتســجيل،
والوصول إلى ا�نصة اﻹلكترونية ا�خصصة ،لﻼطﻼع على وثائق اﻻجتماع ا�تاحة ،وﻻ ســيما اســتمارة التصويت الخاصة.
ا�ســاهمون مدعوون ﻹرســال بطاقة اﻻقتراع إما عن طريق البريد الرســمي أو عن طريق اﻹيداع با�قر اﻻجتماعي لبنك اﻷمان بقســم اﻷوراق
ا�اليــة ). (Département des Titres du Marché
وﻻ يؤخذ في الحســبان إﻻ اﻷصوات التي تم الحصول عليها قبل انتهاء اليوم الســابق ﻻنعقاد الجلســة العامة.
يمكن للمســاهم� متابعة مداوﻻت الجلســة العامة ،عبر الرابط ا�وجود في ا�نصة اﻹلكترونية ،والتفاعل وطرح اﻷســئلة.
يمكن للمســاهم� من خﻼل ا�نصة اﻹلكترونية طرح أســئلة أو إبداء تعليقات بشــأن الوثائق وا�علومات ا�تاحة لهم أو طرح اي ســؤال متعلق
باﻻجتمــاع ،فــي اجال أقصاها  18جوان .2020
ســيتم الرد على اﻷســئلة والتعليقات ا�رســلة إلى البنك قبل اﻻجتماع ،واﻷســئلة والتعليقات التي تُطرح خﻼل مداوﻻت الجلســة ،إلى ا�ســاهم�
أثناء اﻻجتماع باســتثناء تلك التي تؤثر على التصويت.
ً
تفويضا للتمثيل أن يودع
طبقا ﻷحكام القانون اﻷساســي للشــركة تتكون الجلســة من ا�ســاهم� ،ويمكـــن لكل مســاهم يرغب في منح الرئيس
أو يرســل ،في موعد أقصاه  5أيام قبل انعقاد الجلســة العامة الخارقة للعادة ،توكيله إلى ا�قر اﻹجتماعي لبنك اﻷمان بقســم اﻷوراق ا�الية
). (Département des Titres du Marché

الوثائق ا�تع ّلقة بالجلســة توضع على ذ ّمة ا�ســاهم� با�ق ّر اﻹجتماعي لبنك اﻷمان في اﻵجال القانون ّية بقســم اﻷوراق ا�الية
).(Département des Titres du Marché
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