إنفستكورب
اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثالثون
دعوة
ٌسر رئٌس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمً البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعٌة العامة
العادٌة المقرر إنعقاده فً تمام الساعة  11.30من صباح ٌوم االثنٌن الموافق  22سبتمبر 2014م فً مقر
البنك ببناٌة انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسٌة ،المنامة ،مملكة البحرٌن وذلك لمناقشة جدول األعمال المبٌن ادناه
واتخاذ القرارت المناسبة بشأنه:
 .1مناقشة تقرٌر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهٌة فً ٌ 30ونٌو 2014م والمصادقة علٌه.
 .2مناقشة تقرٌر مدققً الحسابات السادة أرنست و ٌونغ للسنة المنتهٌة فً ٌ 30ونٌو 2014م والمصادقة علٌه.
 .3مناقشة حساب االرباح والخسائر والمٌزانٌة العامة للسنة المالٌة المنتهٌة فً ٌ 30ونٌو 2014م والمصادقة
علٌهما.
 .4الموافقة على اإلقتراح المقدم من قبل مجلس اإلدارة لتخصٌص األرباح الصافٌة للسنة على النحو التالً-:
(أ)

توزٌع أرباح على حملة األسهم الممتازة بموجب شروط وبنود اإلصدار لتلك األسهم لفترة األرباح
اعتبارا من وشاملة ٌ 1ولٌو 2013م إلى وشاملة ٌ 30ونٌو 2014م ،على النحو التالً-:

األسهم الممتازة
الفئة
B
C
D

مبلغ األرباح اإلجمالي
 41,204,040.00دوالر أمرٌكً
 6,542,040.00دوالر أمرٌكً
 1,629,720.00دوالر أمرٌكً

وفً حالة الموافقة على األرباح فإنه ٌتعٌن توزٌعها فً تارٌخ ال ٌتجاوز  2أكتوبر 2014م.
(ب)

توزٌع أرباح على حملة االسهم الممتازة فئة  B-2والتً تم استردادها من قبل الشركة فً تارٌخ
ٌ 15ولٌو 2014م ،وحملة االسهم الممتازة فئة  B-3والتً تم استردادها من قبل الشركة فً
تارٌخ  12اغسطس 2014م ،وحملة االسهم الممتازة فئة  Cوالتً تم استردادها من قبل اشركة
فً تارٌخ  12اغسطس 2014م ،بموجب شروط وبنود اصدار لتلك االسهم ،على النحو التالً:

األسهم الممتازة
الفئة

مبلغ األرباح اإلجمالي

B-2

 147,927.45دوالر أمرٌكً

B-3

 154,058.30دوالر أمرٌكً

C

 139,269.70دوالر أمرٌكً

للفترة
ٌ 1ولٌو 2014م الى ٌ 14ولٌو
2014م
ٌ 1ولٌو 2014م الى 11
اغسطس 2014م
ٌ 1ولٌو 2014م الى 11
اغسطس 2014م

وفً حالة الموافقة على األرباح فإنه ٌتعٌن توزٌعها فً تارٌخ ال ٌتجاوز  2أكتوبر 2014م.
(ج)

توزٌع مبلغ  9,413,175.00دوالر أمرٌكً على حملة األسهم العادٌة (بإستثناء أسهم الخزٌنة)
بمعدل  15.00دوالر أمرٌكً لكل سهم عادي ،مما ٌمثل  %6من رأس المال المدفوع لألسهم
العادٌة .وفً حالة الموافقة على األرباح فإنه ٌتعٌن توزٌعها فً تارٌخ ال ٌتجاوز  2أكتوبر
2014م.

(د)

التبرعات الخٌرٌة بمبلغ  4,500,000دوالر أمرٌكً.

(ه)

تحوٌل مبلغ  67,882,427.79دوالر أمرٌكً كأرباح مستبقاة للسنة التالٌة.

 .5الموافقة على أتعاب مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالً قدره  1,540,000دوالر أمرٌكً.
 .6ابراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة من كل ما ٌتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهٌة فً ٌ 30ونٌو 2014م.
 .7انتخاب الدكتور ٌوسف االبراهٌم كعضو فً مجلس اإلدارة لفترة و قدرها سنتٌن من تارٌخ هذا اإلجتماع
حتى إجتماع الجمعٌة العامة العادٌة لمساهمً البنك الذي سٌعقد بعد انتهاء السنة المالٌة المنتهٌة فً 30
ٌونٌو 2016م ،لملىء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس االدارة ،السٌد مصطفى بودي رحمه هللا.
 .8الموافقة على اإلنتماءات التنافسٌة لعضوٌن من أعضاء مجلس االدارة ،و كذلك خدمة عضو واحد كعضو
مجالس ادارة ألكثر من ثالث شركات بحرٌنٌة عامة.
 .9اعادة تعٌٌن مدققً الحسابات السادة ارنست و ٌونغ للسنة المالٌة المنتهٌة فً ٌ 30ونٌو 2015م وذلك بعد
الحصول على موافقة مصرف البحرٌن المركزي وتخوٌل مجلس االدارة لتحدٌد اتعابهم لتلك السنة المالٌة
بناء على توصٌات لجنة التدقٌق التابعة لمجلس اإلدارة.
 .10استالم التقرٌر المتعلق بإلتزام الشركة بإرشادات الحوكمة اإلدارٌة الخاصة بها وبقسم الضوابط رفٌعة
المستوى الصادرة عن مصرف البحرٌن المركزي و إفصاح األمور المتعلقة بالحوكمة اإلدارٌة المنصوص
علٌها فً قسم اإلفصاح العام الصادر عن مصرف البحرٌن المركزي.
 .11مناقشة ما ٌستجد من أعمال طبقا للمادة  207من قانون الشركات التجارٌة.
على بركة هللا،،،
____________________
عبدالرحمن سالم العتٌقً
رئٌس مجلس اإلدارة
مالحظات:
( )1باإلضافة إلى توجٌه هذه الدعوة إلى حملة األسهم العادٌة فإنها موجهة كذلك إلى حملة األسهم الممتازة
الذٌن لهم الحق فً حضور اجتماعات الجمعٌات العامة للمساهمٌن دون أن ٌكون لهم الحق فً التصوٌت.

()2
()3
()4

()5

ٌجب ان ٌكون حامل اإلنابة فقط (غٌر الممثل لشخص معنوي) من غٌر رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة
وموظفً انفستكورب وان ال ٌمثل عددا من األصوات ٌتجاوز  %5من رأس المال الصادر لبنك
انفستكورب (المادة  203من قانون الشركات التجارٌة  21لسنة 2001م).
إن بطاقات االعتماد/اإلنابة متوفرة فً )1( :مكتب مسجلً األسهم فً العنوان المبٌن أدناه ،و ( )2الموقع
األلكترونً للشركة (.)www.investcorp.com
ٌرجى من المساهمٌن الكرام تقدٌم بطاقات االعتماد/اإلنابة لمسجلً األسهم السادة فخرو كارفً
كمبٌوترشٌر ذ.م.م .بالمشاركة مع كً.بً.ام.جً .بمكاتبهم بالدور السابع من بناٌة الزامل ،مكتب ،74
مبنى  ،31شارع الحكومة ،طرٌق  ،383مجمع  ،305ص.ب ،514 :المنامة  ،مملكة البحرٌن ،هاتف
.17215080
للحصول على مزٌد من المعلومات بشأن بندي جدول األعمال رقم  7وٌ 8رجى مراجعة تعمٌم مساهمً
البنك المتوفر على الموقع اإللكترونً للشركة (.)www.investcorp.com

