Proxy
I/we

being shareholders of Aramex PJSC, hereby appoint by virtue of
this Proxy

Mr./Ms.
Proxyholder Mobile Phone No:
To represent me/us and vote on my/our behalf at the General
Assembly Meeting of Aramex PJSC which will be held in-person
at the Company’s premises in Umm Ramool, opposite Dubai
International Airport – Terminal 3, Dubai – UAE; and
remotely/electronically on Thursday 21 April 2022, or any
adjourned meeting.

National Investor Number (NIN):
Shareholder Mobile No.

وكالة
نحن/أنا

 نعين بموجب هذا/ع أعين.م.مساهمين في شركة ارامكس ش/صفتنا مساهم/بصفتي

التوكيل

السيدة/السيد
:رقم الهاتف المتنقل الخاص بالوكيل
باسمنا وبالنيابة/نفوضه بأن يصوت باسمي/ليمثلنا وأفوضه/عنا ليمثلني/وكيالً عني
عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سينعقد بالحضور الشخصي في/عني

 لمطار دبي الدولي بإمارة3  مقابل مبنى رقم،مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول
الكترونياً في يوم الخميس الموافق/ وكذلك عن بعد، اإلمارات العربية المتحدة- دبي
. أو أي تأجيل لهذا االجتماع2022  أبريل21

:رقم المساهم
:رقم الهاتف المتنقل الخاص بالمساهم

Date:

:التاريخ

Signature

:التوقيع

Notes:
Any shareholder having the right to attend the General Assembly may delegate
any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, an
employee of the company, or a securities brokerage company or its employees,
under a special written proxy. A proxy for a number of shareholders shall not
hold in this capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who
are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
Individual Proxy: The signature of the shareholder indicated in the proxy above
must be the signature approved by the Notary Public, a commercial chamber or
economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed
in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with
any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.
Corporate Proxy: A corporate person may delegate one of its representatives or
those in charge of its management under a resolution passed by its Board of
Directors or similar entity. The delegation letter or form should be signed by an
authorized signatory and provide the supporting documents such as POA, Trade
License, etc.
Additionally, please attach the following:
1. Emirates ID copy (front and reverse side) or passport copy of the
shareholder.
2. Emirates ID (front and reverse side) or passport copy of the proxyholder.
Please send the completed Proxy form, along with any supporting documents
to the following email address: AramexAGM@aramex.com or upload them on
the page of Aramex PJSC on www.smartagm.ae. The registrar has the right to
communicate with the shareholders to validate the given data as deemed
appropriate.

:مالحظات
يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين

بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب

) خمسة بالمئة من رأس مال%5( أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائ اًز بهذه الصفة على أكثر من
.ً ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا،الشركة

 يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في:الوكالء المفوضين عن المساهمين

لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في/المالحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من

اإلمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في اإلمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل
.حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

 للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على:الوكالء المفوضين عن الشخص االعتباري

 يتعين أن يكون التوقيع على نموذج التوكيل أو.إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه
رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة وارفاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس
.اإلدارة أو رخصة تجارية أو غيرها

: يرجى إرفاق ما يلي،إضافة إلى ذلك

.صورة جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع/) صورة الهوية اإلماراتية (الجهة األمامية والخلفية.1
.صورة جواز السفر للوكيل المفوض/) صورة الهوية اإلماراتية (الجهة األمامية والخلفية.2

:يرجى تعبئة نموذج التوكيل ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد االلكتروني التالي

ع) على.م. أو تحميلها على الصفحة الخاصة بشركة أرامكس (شAramexAGM@aramex.com

الشخص االعتباري للتحقق من/ للمسجل الحق في التواصل مع المساهم.www.smartagm.ae موقع
.صحة بيانات التسجيل الواردة أعاله بالوسيلة التي يراها مناسبة

