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عدل ادة (٨٧ و٨٨ و ٨٩) ثـانيا من قـانون الشـركات رقم ٢١ لسـنة ١٩٩٧ ا اسـتناداً الحـكام ا
نعقدة بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٩. تخذ في اجللسة اخلامسة ا وتنفيذ لقرار مجلس االدارة ا

يسرنا دعـوتكم حلضور اجـتماع الهيـئة العامة الـذي سينعـقد في تمام السـاعة العاشرة من
ـصـادف ٢٦ / ٨ / ٢٠١٩ وفي مـقــر الـفـنـدق الـكـائن في بـغـداد (شـارع صـبـاح يـوم االثـنـ ا

درج ادناه:- ناقشة جدول االعمال ا السعدون) وذلك 
نتهية في ٣١ / ١٢ الية ا ١- االستماع الى تقـرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة للـسنة ا

صادقة عليه. / ٢٠١٨ وا
ـالـية ـاليـة االحتـادي واحلـسـابـات اخلتـامـيـة لـلسـنـة ا ٢- مـناقـشـة تـقـريـر ديوان الـرقـابـة ا

صادقة عليهما . نتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وا ا
ناسب بشأنه. شكوك في حتصيلها واتخاذ القرار ا ٣- تخصيص مبلغ الطفاء الديون ا

ناسب بشأنه . ٤- اقرار ومناقشة مقسوم االرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار ا
٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وحتديد مكافأتهم .

وجب ـكان اعاله او تـوكـيل الغـيـر  ـسـاهمـ احلـضور في الـزمـان وا راجـ من الـسادة ا
ـكن احلصول ـوجب سنـد انابة  سـاهم  وكـالة مـصدقة من كـاتب العـدل او انابة احـد ا
ـثله في سـاهم الذي  سـاهمـ في الفـندق عـلى ان ترفق شـهادة اسـهم ا علـيه من شـعبـة ا
سنـد االنابـة ويوقع ازاء الـنسـخة وتـودع الوكاالت االنـابات فـي مقر الـشركـة قبل ثـالثة ايام

وعد احملدد لالجتماع. على االقل من ا
وافق ٢ / ٩ / وفي حـال عدم اكـتمـال النـصاب الـقانـوني يؤجل االجـتمـاع الى يوم االثـن ا

ادة ٩٢ من قانون الشركات. كان والزمان احملدد وفقا الحكام ا ٢٠١٩ وفي نفس ا

ساهمة اخملتلطة شركة فندق بغداد ا
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تدعـو جمعـية الفـنان التـشكيـلي الـعراقي
االعـضـاء الــعـامـلـ حـصـرا جتـديـد الـهـويـات
ـنــتـهــيـة صـالحـيــاتـهــا وذلك لـيــتـســنى لـهم ا
ــشـاركـة فـي انـتـخــابـات اجلـمــعـيـة الــقـادمـة ا

نتمنى االسراع في ذلك.
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www.baghdadhoteliraq.com
E-mail: hotel baghdad@yahoo.com
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