
 

 

 إنفستكورب القابضة ش.م.ب 
 إعالن اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة

  2021یونیو  2بتاریخ  األربعاءیوم   صباحاً  11یُعقد إلكترونیاً الساعة 
 

 إلى 

 حملة األسھم العادیة و

 "ب"  الفئةاألسھم الممتازة من حملة 
 

اعتباري أو توكیل من قبل مساھم فردي لمساھم آخر أو شخص شخص لخطاب تعیین ممثل  یتضّمن النص(

 آخر لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة)
 

 

 

 



 إنفستكورب القابضة ش.م.ب
 عامة غیر عادیةالجمعیة ال

 إنفستكورب القابضة ش.م.ب لمساھمي 
 

 العامةلحضور الجمعیة ن مساھمیال") دعوة الشركة(" .م.برئیس مجلس إدارة إنفستكورب القابضة شیسّر 
، في  2021 یونیو 2األربعاء بتاریخ  یوم صباحاً  11عقد إلكترونیًا في تي ستغیر العادیة للمساھمین ال

نظر في بنود جدول األعمال من أجل الإنفستكورب ھاوس، المنطقة الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین، 
 :القرارات المناسبة واتخاذأدناه  المحدد

 
قرارات ال  

 خیار التصویت 
 امتناع  ال نعم

  ة المنعقدغیر العادیالجمعیة العامة المصــادقة على محضــر اجتماع  .1
 .2020نوفمبر  24بتاریخ 

 

   

إنفستكورب القابضة ش.م.ب من بورصة   إدراج  الموافقة على شطب .2

 .البحرین

   

المقترح للشكل القانوني لشركة إنفستكورب  التحولالموافقة على  .3

القابضة ش.م.ب من عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساھمة مقفلة 

تعمیم مجلس (ش.م.ب. (م)) وفقًا لشروط العرض الواردة في 

اإلدارة، وأحكام قانون الشركات التجاریة، وموافقة وزارة الصناعة 

 .والتجارة والسیاحة

   

الموافقة على اقتراح تغییر االسم التجاري من إنفستكورب القابضة  .4

 .ش.م.ب إلى إنفستكورب القابضة ش.م.ب (م)

   

یس والنظام الموافقة على التعدیل وإعادة الصیاغة الكاملَین لعقد التأس .5

(في شكل المسودة التي تم توزیعھا على  األساسي للشركة

  بعدالنھائي المساھمة أنھ سیتم تحدید ھیكل ، مع مراعاة المساھمین)

فترة االعتراض وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة  انقضاء

وموافقة وزارة التجارة والصناعة والسیاحة، وتفویض مجلس اإلدارة 

أي تغییرات  وتضمینھا عقد التأسیس والنظام األساسي  إلتمام بنود

تطلبھا وزارة التجارة والصناعة والسیاحة بعد صدور قرار الجمعیة 

 .العامة غیر العادیة

   

الموافقـة على إبقـاء تشـــــكیـل مجلس اإلدارة الحـالي وتفویضـــــھ   .6
 باالستمرار حتى انتھاء مدتھ.

   



 
التي ) تخصیص أو إعادة توجیھ األسھم 1تفویض مجلس اإلدارة بـ ( .7

من المساھمین الذین یقبلون العرض النقدي ومن  سیعاد شراؤھا 

المساھمین الذین یعترضون على التغییر إلى أطراف تابعة ألغراض  

تحدید )  2تتصل بخطط تحفیز الموظفین حسبما یراه المجلس مناسبًا؛ (

في الشركة بعد فترة االعتراض واتخاذ ي ھیكل المساھمة النھائ

الخطوات الالزمة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، امتالك 

أي مستندات ضروریة لتنفیذ القرارات   وتنفیذ أو توقیع أسھم خزینة) 

  عقدالصادرة وفقًا لبنود جدول األعمال أعاله، بما في ذلك توقیع 

ا بالكامل أمام مالمعاد صیاغتھو ینالتأسیس والنظام األساسي المعدل

الكاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استمارات أو مستندات تطلبھا 

) تفویض كل أو أي من صالحیات  3ذات الصلة؛ و (  الجھات الرقابیة

مجلس اإلدارة المتأتیة عن القرارات المتَّخذة ألي شخص أو أكثر من 

 شخص حسب ما یراه مناسباً 

   

    أخرى.أي أعمال  .8
 

 

 وهللا ولّي التوفیق 

 
 الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 

 

 

 



 إنفستكورب القابضة ش.م.ب
 خطاب التعیین / التوكیل

 :رقم المساھم

 اسم المساھم:

 

 الشركة:   )1(

 الفرد:   )2(

 

 م.بمساھًما في شركة إنفستكورب القابضة ش. نابصفتي / بصفت

 ) * سھم عادي، و/أو----------------------------أحمل (  )1(

 ) * سھم ممتاز.----------------------------أحمل (  )2(

 

: بصفتنا لألشخاص االعتباریین / الكیانات القانونیة

(______________________________) [أدخل نوع الكیان] * ، قمنا بتعیین 

 _______________________ * لیكون_____________

 لألغراض المبینة أدناه. عنوان البرید اإللكتروني لممثلنا ھو ناممثل

 رونيسیعقد االجتماع افتراضیًا ، لذلك نطلب البرید اإللكت( ___________________________

 لممثل).ل

 

لألفراد: بصفتي فرًدا ، قمت بتعیین ____________________________ * كوكیل خاص بي 

لألغراض الموضحة أدناه. عنوان البرید اإللكتروني لممثلي ھو 

___________________________ (سیعقد االجتماع افتراضیًا ، لذلك نطلب عنوان البرید 

 .اإللكتروني للممثل)
 

األسھم العادیة ، فإن الغرض من التعیین / التوكیل أعاله ھو حضور الممثل / الوكیل   لةحمَ   یخصفیما   )1(

 2، األربعاء یومصباًحا  11في   إلكترونیاً  عقدتُ الذي س ةغیر العادی ةالعام الجمعیةوالتصویت في 



أو في أي  ، في إنفستكورب ھاوس ، المنطقة الدبلوماسیة ، المنامة ، مملكة البحرین 2021 یونیو

 لھا ؛ و / أو موعد آخر

األسھم الممتازة ، فإن الغرض من التعیین / التوكیل أعاله ھو الحضور الجمعیة لة یخص حمَ فیما   )2(

حق   ؤالءلھا دون أن یكون لھ  د آخرموع) أو أي  1العامة غیر العادیة المشار إلیھا في الفقرة السابقة (

 التصویت.
  

 

 

 

______________________________  

ض  توقیع المساھم / المفوَّ
 

 .باألقواس والفراغات بالشكل المناس ملء ما بین *الرجاء
 

 

 :مالحظات

رئیس من ضمن فقط (بخالف ممثلي األشخاص االعتباریین) أن یكونوا  لحملة التوكیالتال یجوز  .1

،  2001من قانون الشركات التجاریة لعام  203مجلس إدارة ومدیري وموظفي إنفستكورب (المادة 

 لة).المعدّ  ابصیغتھ

عنوان بریده اإللكتروني وتفاصیل االتصال بھ في  إدراجیجب على أي مساھم یرغب في الحضور  .2

 24خطابات التعیین / التوكیل وإرسالھا إلى شركة البحرین للمقاصة ، كما ھو موضح أدناه ، قبل 

شركة البحرین  وسترسلساعة على األقل من الموعد المحدد الجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة. 

ین سیحضرون لتمكین الحضور من اتخاذ الخطوات الالزمة لجمیع المساھمین الذ اً للمقاصة رابط

لالنضمام إلى الجلسة إلكترونیًا. یجب أن یكون الجھاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر اإلنترنت 

 متوافقًا مع خدمات الفیدیو واالتصاالت.

رین للمقاصة ، سجل األسھم ، شركة البح لدى التوكیلخطابات التعیین /  إیداعیُطلب من المساھمین  .3

المنامة مملكة  3203في مكاتبھم في الطابق الرابع ، مرفأ البحرین المالي ، بوابة المرفأ ، ص. 



أو إلكترونیًا عبر البرید  17228061 973+فاكس.  17108786 973+البحرین ھاتف. 

 ساعة على األقل من االجتماع.  24قبل  registry@bahrainclear.comاإللكتروني 

 ، مدیر التواصل واإلعالم في الشركة، ألمینابالسید فراس  رجى االتصالالمعلومات یُ  مزید منل .4
 17532000 973+على الرقم: 

 
 

 

 

 

 

 

 


