
  
 

 إنفستكورب القابضة ش.م.ب 
 

 دعوة لحضور الجمعیة العامة غیر العادیة 
 

 
("إنفســــتكورب") دعوة مســــاھمي   .م.برئیس مجلس إدارة إنفســــتكورب القابضــــة شیســــّر 

ــور الجمعیة ال ــتكورب لحض ــاھمین الإنفس ـ تعمومیة غیر العادیة للمس   11عقد إلكترونیًا في تُ ي ـس
  واتخاذأدناه  من أجل النظر في بنود جدول األعمال المحدد 2021یونیو  2األربعاء  یوم صباحاً 

 :القرارات المناسبة
نوفمبر   24بتاریخ  ة المنعقدغیر العادیالجمعیة العامة المصــادقة على محضــر اجتماع  .1

2020. 
 من بورصة البحرین. إنفستكورب القابضة ش.م.ب إدراج الموافقة على شطب .2
من  م.بالمقترح للشـكل القانوني لشـركة إنفسـتكورب القابضـة ش. التحولالموافقة على  .3

ض الواردة  عامة (ش.م.ب) إلى شـركة مسـاھمة مقفلة (ش.م.ب. (م)) وفقًا لشـروط العر
ــركات التجاریة ــناعة  ، في تعمیم مجلس اإلدارة، وأحكام قانون الشـ وموافقة وزارة الصـ

 .لسیاحةوالتجارة وا
إلى   م.بتغییر االســـــم التـجاري من إنفســـــتكورب الـقابضـــــة ش.اقتراح الموافـقة على  .4

 ).مإنفستكورب القابضة ش.م.ب (
  الموافقة على التعدیل وإعادة الصـیاغة الكاملَین لعقد التأسـیس والنظام األسـاسـي للشـركة .5

تحدید ھیكل   أنھ سـیتم، مع مراعاة (في شـكل المسـودة التي تم توزیعھا على المسـاھمین)
اھمة بعد  ركات التجاریة وموافقة  انقضـاء المـس فترة االعتراض وفقًا لمتطلبات قانون الـش

عقد التأســیس  إلتمام بنود وزارة التجارة والصــناعة والســیاحة، وتفویض مجلس اإلدارة 
أي تغییرات تطلبھا وزارة التجارة والـصناعة والـسیاحة بعد  وتـضمینھاوالنظام األـساـسي 

 صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة.
 الموافقة على إبقاء تشكیل مجلس اإلدارة الحالي وتفویضھ باالستمرار حتى انتھاء مدتھ. .6
من التي سیعاد شراؤھا ) تخصیص أو إعادة توجیھ األسھم 1تفویض مجلس اإلدارة بـــ ( .7

  التغییرین الذین یقبلون العرض النقدي ومن المســاھمین الذین یعترضــون على المســاھم
بما یراه تتصـل بإلى أطراف تابعة ألغراض  بًا؛  المجلس خطط تحفیز الموظفین حـس مناـس

ــاھمة النھائي )2( ــركة  تحدید ھیكل المسـ بعد فترة االعتراض واتخاذ الخطوات  في الشـ
ــبیل المثال  ــھم خزینة) الالزمة (بما في ذلك، على سـ ــر، امتالك أسـ وتنفیذ أو  ال الحصـ

تندات ضـروریة لتنفیذ القرارات الصـادرة وفقًا ل توقیع ،  أعالهجدول األعمال بنود أي مـس
ا بالكامل  مصـیاغتھ ةوالمعاد ینالتأسـیس والنظام األسـاسـي المعدل عقدبما في ذلك توقیع 

  الجھات الرقابیةت تطلبھا أو مستندا استماراتكاتب العدل (العام أو الخاص) وأي الأمام 
ة؛ و ( ة عن مجلس اإلدارة ) تفویض ـكل أو أي من صـــــالحـیات3ذات الصــــــل أتـی  المـت

 راه مناسباً.یما  حسب من شخص ألي شخص أو أكثرالمتَّخذة القرارات 
 .أي أعمال أخرى .8
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 وهللا ولّي التوفیق 

 
 الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 

 
 :مالحظات

 
باإلضافة إلى حاملي األسھم العادیة، یتم تقدیم ھذه الدعوة إلى حاملي األسھم الممتازة  -1

العامة للمساھمین دون أن یكون   الجمعیات، الذین لدیھم حق حضور "ب" الفئةمن 
 لھم حق التصویت.

(بخالف ممثلي األشخاص  التوكیالتاإلنابات/أن یكون أصحاب ال یجوز  -2
(المادة في إنفستكورب موظفین  وأ اء مجلس اإلدارةرئیس أو أعض) یناالعتباری

 المعدلة). ابصیغتھ ، 21/2001قانون الشركات التجاریة  ، 203
 :التعیین / التوكیل متاحة على الموقع التالي خطابات -3

)www.investcorp.com.( 
عنوان بریده اإللكتروني وتفاصیل  إدراجیجب على أي مساھم یرغب في الحضور  -4

 ، االتصال بھ في خطابات التعیین / التوكیل وإرسالھا إلى شركة البحرین للمقاصة
ساعة على األقل من الموعد المحدد الجتماع الجمعیة  24قبل  ، أدناه مبیّنكما ھو 

ن للمقاصة إرسال رابط لجمیع المساھمین شركة البحری وتتولىالعامة غیر العادیة. 
من اتخاذ الخطوات الالزمة لالنضمام إلى الجلسة ھم الذین سیحضرون لتمكین

إلكترونیًا. یجب أن یكون الجھاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر اإلنترنت 
 مع خدمات الفیدیو واالتصاالت.تقنیاً متوافقًا 

شركة  فياألسھم  إلى سجلّ  التوكیلین/خطابات التعیالتقدم بالمساھمین على  -5
 ، بوابة المرفأ ، مرفأ البحرین المالي ، في مكاتبھ في الطابق الرابع ، البحرین للمقاصة

 ، 17108786 973+ ھاتفرقم ال ،مملكة البحرین ، المنامة ،3203 بص.
أو إلكترونًیا عبر البرید اإللكتروني  ،  17228061 973+  فاكس

registry@bahrainclear.com  الجمعیة  انعقاد ساعة على األقل من 24قبل
 .العامة

 ومالحقھ على الموقع اإللكتروني التعمیمفر نسخ من اتتو -6
)www.investcorp.com یجب على المساھمین الذین یرغبون في قبول .(

في استرداد أسھمھم اإلشارة إلى رغبتھم العرض النقدي أو یرغبون بخالف ذلك 
االعتراض واالسترداد وإرسال المستند ذي  استمارةالقبول أو  استمارةإما في 

 .فیھاالصلة إلى سیكو كما ھو موضح 
، مدیر التواصل واإلعالم ألمینابالسید فراس  مزید من المعلومات یرجى االتصالل -7

 17532000 973+: على الرقم في الشركة، 

http://www.investcorp.com/

