
 

  

   .ش.م.ب القابضة انفستكورب 
الجمعیة العامة العادیة  جتماع إدعوة لحضور   

الجمعیة العامة إجتماع الكرام لحضور  نمساھمیالدعوة  ("الشركة") .ش.م.ب القابضة دارة انفستكوربإیسر رئیس مجلس 
بالمنطقة  بنایة انفستكورب فيم 2020 مبرسبت 29 الموافق لثالثاءامن صباح یوم  11.00المقرر إنعقاده في تمام الساعة العادیة 

 واتخاذ القرارت المناسبة بشأنھ: دناهأالمبین األعمال الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین وذلك لمناقشة جدول 
 

 .مصادقة علیھم وال2019سبتمبر  23 بتاریخ هدا انعق تم السابق الذيعیة العامة العادیة للشركة قراءة محضر إجتماع الجم .1
 

 والمصادقة علیھ. م 2020یونیو  30للسنة المالیة المنتھیة في  تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة قشةمنا  .2
 

والمصادقة  م2020یونیو  30للسنة المالیة المنتھیة في رنست ویونغ إالسادة  الشركة حساباتر مدققي قریت راءةوقم استال .3
 علیھ.

 
 والمصادقة علیھا.  م2020یونیو  30یة المنتھیة في الالملسنة عن ا للشركةمناقشة القوائم المالیة  .4
 
 م2020یونیو  30للسنة المالیة المنتھیة في  األسھم حرباأ یعوزلت إدارة الشركةالموافقة على اإلقتراح المقدم من قبل مجلس  .5

 -على النحو التالي:
 

سھم بموجب شروط وبنود   123,239 ا ددھغ عوالبال فئة "ب" ة منالمتبقیالممتازة (أ)  توزیع أرباح على حملة األسھم 
دوالر  4,950,2991قدره اجمالي م، بمبلغ 2020یونیو  30م إلى 9201یولیو  1اإلصدار لتلك األسھم لفترة األرباح 

 أمریكي.
 

 .م2020بر أكتو 8وفي حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین توزیعھا في تاریخ ال یتجاوز 
 

دوالر  .010ستثناء أسھم الخزینة) بمعدل ا دوالر أمریكي على حملة األسھم العادیة (ب 298,226,7(ب) توزیع مبلغ 
ال المدفوع لألسھم العادیة. أس الم% من ر4أمریكي لكل سھم عادي، مما یمثل   

 
 الجدول التالي:ھا على حسب دفعوفي حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین 

 الحدث  التاریخ 
 ستحقاق األرباح الل م تداو آخر یو 2020سبتمبر  30

 في سجل األسھم یوم االستحقاق) ماھالمس تم تقیید اسملی ستحقاق األرباح،ال ولیوم تدا رآخ (

 سھم بدون استحقاق التداول  تاریخ  2020أكتوبر  1
 )ألرباحلأول یوم تداول بدون استحقاق (

 ستحقاق  الا میو 2020 أكتوبر 4
 ل علىالحصو في ھذا التاریخ لھم الحق في ماألسھ في سجل أسمائھم المقید ون(المساھم

 رباح)األ

 الدفع  یوم 2020أكتوبر  8
 )المستحقینرباح على المساھمین األتوزیع  لیوم الذي سیتم فیھا(



   

ئم المالیة قواال حول احاتیضاإلمن  30 رقم ضاحإیكما ھو موضح في  ،ذوي العالقة طرافألاالموافقة على معامالت  .6
 .رینيالتجاریة البح  من قانون الشركات 189 قاً للمادةوطب ،م2020یونیو  30 في كما  كةللشرة الموحد

 
دوالر أمریكي مقابل خدمتھم خالل السنة  1,630,000بمبلغ إجمالي قدره  الشركةإدارة  مجلس أعضاءكافأة مالموافقة على  .7

 . م2020 یونیو 30المالیة المنتھیة في 
 

 . م2020یونیو  30المنتھیة في من كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة  ةالشرك إدارةعضاء مجلس أابراء ذمة  .8
 

لملكیة  تحفیزي برنامج"، وھو Bespoke Investcorp Ownership Program" الموافقة على اعتماد برنامج .9
 .البحرین المركزي مصرفموافقة ل خاضع ،مجموعة انفستكوربسیقدم لموظفي  األسھم

 
وتخویل مجلس إدارة  م2021یونیو  30لتي ستنتھي في رنست ویونغ للسنة المالیة اإمدققي الحسابات السادة  عادة تعیینإ .10

 لمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.لتدقیق واا لجنة ةبناًء على توصی المالیة السنةتعابھم لتلك أتحدید ب الشركة
 

لوزارة حوكمة الشركات التابع  وبمیثاق، ا إلداریة الخاصة بھبإرشادات الحوكمة االشركة  مناقشة التقریر المتعلق بإلتزام .11
 البحرین المركزي.صرف وبقسم الضوابط رفیعة المستوى الصادر عن م ،الصناعة والتجارة والسیاحة 

 
 من قانون الشركات التجاریة. 207للمادة  مال طبقاً تجد من أعیسمناقشة ما  .12

 
 

 ى بركة هللا،عل

 
 ھیمبراإل. یوسف حمد اد
 ئیس مجلس اإلدارةر

 : مالحظات

 
ت  ر اجتماعاضوسھم الممتازة الذین لھم الحق في ح األإلى توجیھ ھذه الدعوة إلى حملة األسھم العادیة فإنھا موجھة كذلك إلى حملة باإلضافة   )1(

 الجمعیات العامة للمساھمین دون أن یكون لھم الحق في التصویت. 
من    203(المادة    انفستكورب إلدارة وموظفي شخص معنوي) من غیر رئیس وأعضاء مجلس ا مثل لیجب ان یكون حامل اإلنابة فقط (غیر الم )2(

 ). وتعدیالتھ 2001 عامل  21رقم  قانون الشركات التجاریة 
 ). www.investcorp.comالموقع األلكتروني للشركة ( ة متوفرة في اد/اإلنابتم إن بطاقات االع )3(
الرابع، المرفأ المالي، بوابة  بمكاتبھم بالدور  رین للمقاصة. البحاد/اإلنابة لمسجلي األسھم السادة العتم یرجى من المساھمین الكرام تقدیم بطاقات ا  )4(

 .+97317228061لفاكس ، ا+97317108833ھاتف ، المنامة، مملكة البحرین، 3203المرفأ، ص.ب. 
 . +97317532000 على الرقم التالي:مع ممثل الحوكمة رشا سبكار  التواصل ي استفسارات یرجى أل )5(
  )www.investcorp.com(على الموقع اإللكتروني للشركة  متاحة م2020یونیو  30في  .م.ب.القابضة ش كورب نفستإلالقوائم المالیة الموحدة  )6(

   . (www.bahrainbourse.com)رین  لبحإللكتروني لبورصة اع ا على الموقو
 

 

http://www.investcorp.com/

