اشعار بالمشاركة
في الجمعية العامة العادية
لالربعاء  02ابريل 0202
اعزائي المساهمين،
نحٍطكى عه ًًا تأنه فً ظم انظشوف انحانٍح انًرعهقح تجائحح فٍشوس كىسونا  ،صرعقذ انجًعٍح انعايح انعادٌح نششكح اذصاالخ
انًغشب ٌىو األستعاء  92أتشٌم  9292عهى اننحى انرانً:
.1عن طريق الوكالوت الجواعيت :
ذخضع انًشاسكح فً انجًعٍح انعايح عن طشٌق انًكانًح انجًاعٍح نإلسصال انًضثق نطهة انًشاسكح يصحىتًا تشكم حرًً
تانىثائق انرانٍح:
.1هىيخكن انشقًٍح ؛
.9شهادج سقًٍح لخجويد االسهن ؛
 .3اسخوارة اقخراع يكرًهح ويىقعح حضة األصىل (انظش انصفحح  )9؛
تًجشد إسصال انطهة  ،صٍرى إشعاسكى تشصانح فً تشٌذكى اإلنكرشونً نهرأكٍذ طهثكى وذزوٌذكى برقن الوكالوت الجواعيت و
كلوت سر الخعريف.
 .2بالخصىيج البريدي:
ذخضع انًشاسكح فً انجًعٍح انعايح عن طشٌق انرصىٌد انثشٌذي نإلسصال يضثق نطهة انًشاسكح يصحىتًا تشكم حرًً
تانىثائق انرانٍح:
.1شهادج سقًٍح لخجويد االسهن ؛
 .9اسخوارة حصىيج بالوراسلت (انظش انصفحح  1)3يكرًهح ويىقعح حضة األصىل.
تًجشد إسصال انطهة  ،صٍرى إشعاسكى تشصانح فً تشٌذكى اإلنكرشونً نهرأكٍذ طهثكى وذصٍركى.
 .3بالىكالت لرئيس الجوعيت:
ذخضع انًشاسكح فً انجًعٍح انعايح عن طشٌق إعطاء وكانح نشئٍش انجًعٍح نإلسصال يضثق نطهة انًشاسكح يصحىتًا
تشكم حرًً تانىثائق انرانٍح:
.1شهادج سقًٍح لخجويد االسهن ؛
 .9اسخوارة حصىيج بالوراسلت (انظش انصفحح  2)3يكرًهح ويىقعح حضة األصىل.
تًجشد إسصال انطهة  ،صٍرى إشعاسكى تشصانح فً تشٌذكى اإلنكرشونً نهرأكٍذ طهثكى ووكانركى.
هام:
ٌجة إسصال انطهثاخ عثش انثشٌذ اإلنكرشونً إنىRelations.investisseurs@iam.ma :
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حذد وأكًم انًشتع "أصىث عبر البريد" وكزنك "االسن" و "الخاريخ والخىقيع "
ضع عاليح عهى قضى "أهنح الخىكيل لرئيس الجوعيت العاهت" وايأل رنك "االسن" و "الخاريخ والخىقيع "
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Assemblée Générale Ordinaire

الجمعية العامة العادية
29 avril 2020- 2020  أبريل29

ورقة التصويت
Bulletin de vote
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تصويت
موافق

POUR

ممتنع عن

ABSTENTION

معارض

CONTRE

اختاروا رقم التوصية و صوتوا بوضع عالمة في الخانة المناسبة
Choisir le numéro de la résolution et voter en cochant la case correspondante

اتصاالت المغرب
شركة ممساهمة ذات مجلس إدارة جماعٌة وذات مجلس
رقابة ،رأسمالها  5.274.572.040درهم
المقر االجتماعً  :شارع النخٌل حً الرٌاض الرباط.
مقٌدة بالسجل التجاري تحت عدد  48947الرباط

إطار خاص

استمارة التصويت بالمراسلة أو عن طريق الوكالة
انجًعيت انعايت انعاديت

المساهم :العنوان :رقم التعرٌف : عدد األسهم :• المسجلة :
• للحامل :
-عدد حقوق التصوٌت :

سخُعقذ بيىو األربعاء  29أبريم  2020عهى انساعت  3بعذ انزوال
بانًقر االجخًاعي بانرباط شارع انُخيم حي انرياض

امنح التوكيل للسيد رئيس الجمعية العامة

اصوت عبر البريد
اصوت بنعم لجمٌع مشارٌع التوصٌات التً صادق علٌها مجلس الرقابة باستثناء
تلك المشار إلٌها بواسطة المربع المظلل ،والتً اصوت ضدها أو امتنع عن
التصوٌت علٌها.

امنح التوكيل الى :
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السيد ،السيدة ،اآلنسة ................................................................:
العنوان .................................................................................:
...........................................................................................

اللقب  ،االسم  ،عنوان المساهم :
...........................................................................................
...........................................................................................

التاريخ والتوقيع :

في حالة تقديم تعديالت أو توصيات جديدة خالل الجمعية :
امتنع عن التصوٌتامنح التوكٌل الى ( :السٌد ،السٌدة ،االنسة) .............................................:للتصوٌت با سمً.
(ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار االمتناع عن التصوٌت فً حساب األغلبٌة).

حُبيه :انًادة  130يٍ انقاَىٌ رقى  17-95كًا حى حعذيهه و حخًيًه بانقاَىٌ رقى  ،20-05انقاَىٌ رقى 78-12
وانقاَىٌ  20-19وانًادة رقى  13.5يٍ انُظاو األساسي نهشركت
ٌجة أٌ ٌرى اسرالو االسرًاسج يٍ لثم انششكح فً يا ال ٌمم عٍ ٌىيٍٍ (  )2لثم يىعذ اَعماد انجًعٍح عهى انعُىاٌ
انرانً  :انًمش االجرًاعً ا نالذصاالخ انًغشب  -عاللاخ انًساهًٍٍ.
فً حانح األسهى نهحايم ٌ ،جة إسفاق االسرًاسج تشهادج ذجًٍذ انسُذاخ .

