
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفستكورب القابضة ش.م.ب. 
") الشركة("  

 
  تعمیم الى المساھمین

  للمساھمین العادیةغیر اجتماع الجمعیة العامة بشأن 
 

ً  المقرر عقده  2020 نوفمبر 24الثالثاء تاریخ في یوم  الكترونیا  
  



 

2020نوفمبر 2  
 

 أعزائي المساھمین
 

ً  العادیةغیر إجتماع الجمعیة العامة  لقد تقرر عقد  الثالثاء  ) صباحا من یوم 00:11في تمام الساعة ( الكترونیا
انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین وذلك لمناقشة  مبنى  في   2020 نوفمبر 24تاریخ 
وذلك من أجل زیادة رأس مال   لشركة(ب) من النظام االساسي ل6(ب) من عقد التاسیس والمادة  5المادة تعدیل 

أسیس الشركة الصادر والمدفوع، ومن أجل تعیین واحد أو أكثر من األفراد للقیام بالتوقیع على تعدیل عقد الت
 والنظام األساسي أمام كاتب العدل في مملكة البحرین. 

 
وھي األسھم الممتازة من  تعتزم الشركة زیادة رأس المال عن طریق إصدار فئة جدیدة من األسھم الممتازة (

ھـ ألغراض الشركة العامة والتي قد   الفئةیتم استخدام العائد من إصدار األسھم الممتازة من  سوفو ).ھـ الفئة
تشمل بناء على قرار الشركة وبعد أخذ عائدات الطرح في اإلعتبار، إسترداد كل أو بعض من األسھم الممتازة  

والتي تم إصدارھا في   3و 2و  1التراكمیة وغیر المشاركة والمسجلة تحت الفئة ب شریحة غیر الموجودة و 
والتي یوجد منھا حالیا أسھما قائمة بقیمة إسمیة مقدارھا  2009ر أغسطس شھر یونیو الى شھ بین الفترة من

دوالر أمریكي تقریبا.  123,239,000  
 

لزیادة رأس مال (i) وفقًا لذلك، یقترح مجلس اإلدارة تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة 
  الفئة(وھي األسھم الممتازة من ة الصادر والمدفوع ومن أجل إنشاء فئة جدیدة من االسھم الممتازالشركة 

من االسھم   ا سھم  ) أربعة آالف ( 4,000الى  عدد قد یصل ، تستطیع من خاللھا الشركة إصدار)ھـ
ما  السترداد ، إذا قرر مجلس اإلدارة ،  (ii)و  اإلضافیة الممتازة الى مستثمرین آخرین والى الموظفین

  دوالر أمریكي 1,000یحمل كل منھا قیمة إسمیة مقدارھا  " ب" سھما ممتاز من الفئة  123,239یصل إلى 
من النظام األساسي للشركة و قانون الشركات  )ب(وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في الملحق 

من الفئة  الممتازة  األسھممن النظام األساسي للشركة بمجرد استرداد جمیع  )ب(زالة الملحق إلالتجاریة و
 ".  ب"
 

التي تم إصدارھا  من الفئة ھـ  الممتازة األسھمسیعتمد المبلغ الدقیق لرأس المال الصادر والمدفوع على عدد 
 .المستردة" ب" من الفئة الممتازة  األسھموعدد 

 

بموجب التعدیالت   وذلك على النظام األساسي للشركةباإلضافة الى األعاله ، فانھ تم إقتراح التعدیالت التالیة 
المعدل:   2001لسنة   21األخیرة لقانون الشركات التجاریة رقم   

) على النحو التالي:7( تحت رقم من النظام األساسي للشركة لتضمین فقرة جدیدة  47أ) تعدیل المادة    

) یجوز أیضا عقد إجتماعات المساھمین عن طریق وسائل اإلتصال اإللكترونیة أو الھاتفیة وفقا ألحكام  7(" 
 قانون الشركات التجاریة."

)على النحو التالي:1(فقرة   47) والمادة 2( فقرة 46 ) والمادة2(  فقرة 44ب) تعدیل المادة   

على ان تكون احداھما ألقل تصدران باللغة العربیة جریدتین یومیتین على اتستبدل كافة اإلشارات إلى"     
" إلى "على األقل صحیفتین محلیتین تصدران یومیا إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة". محلیة  

) على النحو التالي:1فقرة ( 47ج) تعدیل المادة   

"على األقل صحیفتین محلیتین   االشارة الى "جریدتان یومیتین على الألقل تصدران باللغة العربیة" الى تستبدل
.تصدران یومیا إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة"      



 

على النحو التالي: 55تعدیل وإعادة صیاغة المادة ) د   

"مع مراعاة األحكام والقواعد الصادرة عن مصرف البحرین المركزي، یستخدم اإلحتیاطي القانوني (اإللزامي)   
ألجل زیادة رأسمال الشركة أو لتغطیة خسائرھا التي تتسبب في إنخفاض رأس المال. وإذا زاد اإلحتیاطي  

توزیع مبلغ الزیادة على المساھمین في  % من رأس المال الصادر یجوز أن تقرر الجمعیة العامة 50المذكور عن 
 السنوات التي ال تحقق فیھا الشركة ربحا صافیا یكفي لتوزیع أرباح لألسھم على المساھمین.

 

تخضع التعدیالت على عقد التأسیس والنظام األساسي لموافقة مصرف البحرین المركزي ووزارة الصناعة 
.والتجارة والسیاحة  

ن المفوضین بالتوقیع المدرجین في السجل التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة تفویض أیا م وقد تم إقتراح
الحكومیة ذات الصلة  الجھاتالشركة أمام  من أجل تمثیل والتجارة والسیاحة (" المفوضون بالتوقیع") باإلنفراد 

 توقیع لھ الحق في بالتوقیع  ینمفوضأي من الأن كما   فیما یتعلق بتعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة
تعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي   األحكام و الشروط الخاصة باألسھم الممتازة من الفئة ھـ المذكورة و

وتعدیالت عقد التأسیس والنظام  األحكام و الشروط الموثقة إیداع، وفي مملكة البحرینللشركة أمام كاتب العدل 
.كما ھو مطلوب المخصة األساسي الموثقة لدى الجھات  

 

 على بركة هللا،
   

 
 
 

 د. یوسف حمد اإلبراھیم
 رئیس مجلس اإلدارة

 
 
 

 
 


