QLM
QLM Life & Medical Insurance
Company (Q.P.S.C.)
Invitation to the Constitutive General Assembly

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
)ق0ع0م0والتأمين الصحي (ش
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية
: مساهم رقم
: عدد األسهم

Mr./Ms.
Nin number:
Number of shares:
Doha -Qatar
The Founders are honored to confirm the
invitation to the shareholders to attend the
Constitutive General Assembly meeting that will
be held on Wednesday 30 December 2020 at
10:30 am in (Four Seasons Hotel Doha
To discuss the following agenda items
1- Hear and approve the Founders’ report on
the incorporation activities and related cost.
2- Approve the Company’s Memorandum and
Articles of Association.
3- Approve the appointment of the members of
the company’s first Board of Directors.
4- Approve the appointment of the auditors for
the first Financial Year and determine their
Fees.
5- Announcement of the incorporation of the
company.

/ السادة
الدوحة ـ قطر

يتشرف المؤسسون بالتأكيد على دعوتكم
لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة
الذي سيعقد بمشيئة هللا تعالي في الساعة العاشرة
والنصف من صباح يوم األربعاء الموافق
 للنظر في، م في فندق فورسيزونز2020/12/30
: جدول األعمال التالي
) سماع تقرير المؤسسين عن عمليات تحويل1
0  والتصديق عليه، الشركة والنفقات التي استلزمتها
0 ) إقرار عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة2
0 ) إعتماد تعيين أعضاء مجلس اإلدارة األول3
) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية األولى4
0 للشركة وتحديد أتعابه
0 ً ) إعالن تأسيس الشركة نهائيا5
 يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد بساعة
0 لتسهيل إنهاء اإلجراءات

Shareholders are requested to come an hour
before the scheduled date to facilitate the
completion of the proceedings.

سالم خلف المناعي
ممثل المؤسسين

التفويض
/ قسيمة التوكيل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ

Salem Al Mannai
Founders representative
Power of Attorney / Authorization Letter
Nin number:

: عدد األسهم
سهم

: رقم المساهم

 شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة/ السادة
)QLM( والتأمين الصحي
المحترمين

Number of shares:

I ………………………………... have authorized
Mr. ……………………………….... to attend and
vote on my behalf at the Constitutive General
Assembly meeting of the company that will be
held on Wednesday 30 December 2020 at 10:30
am in (Four Seasons Hotel Doha, or any other
date to which the meeting is postponed

/  فوضنا السيد/ ــ قد وكلنا
/ نحن
للحضور والتصويت بإسمنا وبالنيابة عنا في اجتماع
الجمعية العامة التأسيسية للشركة الذي سيعقد بمشيئة
هللا تعالى في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم
في فندق
م2020/12/30 األربعاء الموافق
0  أو أي موعد آخر يؤجل إليه االجتماع،فورسيزونز

فوض
ِّ  الم/ الموكل

