COMMUNIQUE DE PRESSE

بنك تونس واإلمارات
المق ّراإلجتماعي  ،5 :ﻣﻜﺮر ﻧﻬﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪرة  1002-ﺗﻮﻧﺲ-

باعتبار الظرف الصحي العالمي المتعلّق بانتشار فيروس  ،COVID-19وفي إطار التطبيق الفعّال
لإلجراءات االحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك ،قرر بنك تونس واإلمـارات عقد اجتماع الجلسة
العامة العادية للمساھمين والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم األربعاء  28أفريـل  2021تباعا على الساعة
العاشرة صباحا والساعة منتصف النھار ،وذلك باعتماد وسائل االتصال عن بُعد وفقا لإلجراءات التالية التي
ندعو المساھمين أصحاب األسھم ذات األولوية في الربح الى اتباعھا:
 .1إرسال مطلب في التسجيل على البريد اإللكتروني التالي agoage2021@bte.com.tn :مع إدراج
المعطيات التالية :االسم واللقب  + CIN +عدد األسھم التي يمتلكھا  +الوسيط بالبورصة الخاص به،
 .2يقوم البنك بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلستين
العامتين المذكورتين  +ورقة التصويت عن بعد ،علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيالت في تكوين
النصاب،
 .3يمكن للمساھمين أن يرسلوا أسئلتھم واستفساراتھم عبر نفس البريد االلكتروني وتتواصل ھذه العملية إلى
غاية  2021/04/20يقوم البنك على إثرھا بمدھم بكل اإلجابات في أجل أقصاه يوم ،2021/04/25

.4

يقوم كل مساھم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائھا ثم إرسالھا إلى البنك في أجل أقصاه يوم
 ،2021/04/25وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول )يتم اعتماد ختم البريد( أو الفاكس على الرقم
 71.287.409أو البريد اإللكتروني agoage2021@bte.com.tn

جدول أعمال الجلسة العامة العادية
.1
.2
.3
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النظر في تقرير التصرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األ ّم للسنة المحاسبية المختومة في 31
ديسمبر .2020
النظر في التقريريـن العـــام والخاص لمراقبي الحســـابات للسنة المحــــاسبية المختومة في  31ديسمبر
 2020بالنسبة للشركة األم.
النظر في تقرير التصرف لمجلس اإلدارة والخاص بمج ّمع بنك تونس واإلمارات وفي القوائم المالية
المج ّمعة للسنة المحاسبية المختومة في  31ديسمبر .2020
النظر في تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المج ّمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31
ديسمبر .2020
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المصادقة على تقريري مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األ ّم والقوائم المالية المج ّمعة للسنة
المحاسبية المختومة في  31ديسمبر .2020
إبراء ذ ّمة أعضاء مجلس اإلدارة بالنسبة للسنة المحاسبية .2020
توظيف نتائج السنة المالية .2020
تحـديـــــد بـــــــدالت الحضـــــــــــور.
تسميـة أعضـاء جـدد بمجلـس اإلدارة.
تجديــد مھ ّمـة مراقبـي الحسابـات للمدة النيـابيـة .2023-2022-2021
إصدار قرض رقاعي

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة
 .1المصادقة على نقل المقر اإلجتماعي لبنك تونس واإلمارات
 .2المصادقة على تحيين العقد التأسيسي للبنك

