شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب
إعالن إلى السادة المساهمين بشأن إنعقاد الجمعية العامة العادية
تعلن شـــركة البحريـــن الوطنية القابضة ش.م.ب أنه باإلشـــارة إلـــى اإلعالن المنشـــورعلى موقع بورصة البحريـــن والجرائد
المحليـــة بتاريـــخ  22و  23مـــارس  2020علـــى التوالي بشـــأن إنعقاد إجتمـــاع الجمعية العامـــة العادية للشـــركة المؤجل
ليـــوم األربعـــاء الموافق  2020/4/8فـــي تمام الســـاعة  12ظهر ًا عبر وســـائط االتصـــال اإللكتروني المرئـــي  ZOOMعلى أن
يتم شـــطب البنـــد رقم  11المتعلـــق بإنتخاب و/أو تعييـــن  10أعضاء لمجلس اإلدارة للســـنوات الثالث القادمـــة ()2022-2020
وتأجيلـــه لمدة  6أشـــهر ،بأنه قد تـــم الترتيب لعقد اإلجتمـــاع المذكور بالحضور الشـــخصي وتأجيل موعـــد إنعقاده ليوم
اإلثنيـــن الموافـــق  2020/4/13فـــي الســـاعة  12ظهر ًا بالـــدور التاســـع لمبنى الشـــركة الكائن بضاحية الســـيف ،مع
مراعـــاة متطلبـــات وتوجيهات الجهات المختصة ذات الصلة بمســـتجدات إنتشـــار فيـــروس كورونـــا ( )COVID 19و إعادة
بنـــد إنتخـــاب و/أو تعييـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة وفق ًا لجـــدول األعمال الـــذي تم اإلعالن عنه ســـابق ًا على النحـــو التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
 .1المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ .2019/3/27
 .2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  2019/12/31والمصادقة عليه.
 .3اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في .2019/12/31
 .4مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  2019/12/31والمصادقة عليها.
 .5إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في  2019/12/31على النحو التالي:
.Iتوزيـــع أربـــاح نقدية على المســـاهمين قدرها  22فلســـ ًا للســـهم الواحد أي بنســـبة  % 22من رأس المـــال المدفوع،
والبالغـــة  2,477,387دينـــار بحريني للســـنة المالية المنتهية فـــي .2019/12/31
فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
الحدث

التاريخ

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
(آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ،ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق)

 ١٤أبريل 2020

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
(أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح)

 ١٥أبريل 2020

يوم االستحقاق
(المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح)

 ١٦أبريل 2020

يوم الدفع
(اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين)

 ٢٩أبريل 2020

 .IIترحيل مبلغ  2,314,155دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
 .6الموافقـــة علـــى مقترح بتوزيع مكافـــأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالـــي قدره  199,000دينار بحريني للســـنة المالية
المنتهيـــة في  2019/12/31بعد الحصول على موافقة الســـادة المســـاهمين في اجتماع الجمعيـــة العامة العادية.
 .7مناقشـــة تقرير حوكمة الشـــركة لســـنة  2019حول إلتزام الشـــركة بمتطلبات وزارة الصناعه والتجارة والسياحة ومصرف
البحرين المركزي.
 .8التبليـــغ والموافقـــة على العمليـــات التي جرت خالل الســـنة المالية المنتهية  31ديســـمبر  2019مع أي مـــن األطراف ذات
العالقـــة كمـــا هو مبين في اإليضـــاح رقم  35مـــن البيانات المالية تماشـــي ًا مع المـــادة  189من قانون الشـــركات التجارية.
 .9إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في .2019/12/31
 .10تعييـــن أو إعادة تعيين مدققي الحســـابات الخارجيين للســـنة المالية المنتهية فـــي  2020/12/31وتفويض مجلس اإلدارة
بتحديـــد أتعابهم ،وذلك بعـــد الحصول على موافقة مصـــرف البحرين المركزي.
 .11إنتخاب و/أو تعيين  10أعضاء لمجلس اإلدارة للسنوات الثالث القادمة ()2022 - 2020
 .12مناقشة ما يستجد من أعمال طبق ًا للمادة  207من قانون الشركات التجارية.
يرجى من الســـادة المســـاهمين إيـــداع توكيالتهم لمن ســـيمثلهم في اإلجتماع فـــي حالة عدم حضورهم الشـــخصي
قبـــل  24ســـاعة من موعـــد االجتماع لدى كارﭬــــي فنتك ذ.م.م .مكتـــب رقم  ،74الطابق الســـابع  ،بناية بـــرج الزامل رقم ،31
طريـــق  ،383مجمـــع  ،305المنامـــة ،هاتـــف - 17215080 :فاكـــس 17212055 :وال يجوز التوكيـــل لحضور هـــذا االجتماع لرئيس
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة وموظفي الشـــركة دون اإلخالل بحق توكيـــل األقارب من الدرجـــة األولى عم ً
ال بنـــص المادة  203من
قانون الشـــركات التجاريـــة رقم  21لســـنة 2001م المعدله بموجب قانـــون رقم 2014/50

