شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلثمار ش.م.ب"( ).الشركة")
دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
ي�رس جمل�س �إدارة �رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب.
دعوة م�ساهمي ال�رشكة "امل�ساهمني") حل�ضور
اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية
("االجتماعان") الذين تقرر عقدهما على التوايل
يوم اخلمي�س املوافق  30مار�س 2017م ،بدء ًا
من ال�ساعة الواحدة ظهر ًا بقاعة الفنار يف فندق
الدبلومات رادي�سون بلو ،يف املنطقة الدبلوما�سية،
املنامة ،مبملكة البحرين ،وذلك ملناق�شة البنود
املبينة يف جدويل الأعمال �أدناه .ويف حالة عدم
اكتمال الن�صاب لأي من الإجتماعني ،ف�سوف
يعقد االجتماعان يوم اخلمي�س � 6أبريل 2017م،
يف نف�س املكان والتوقيت .ويف حالة عدم اكتمال
الن�صاب يف االجتماع الثاين ،ف�سوف يعقد
االجتماعان يوم اخلمي�س � 13أبريل 2017م ،يف
نف�س املكان والتوقيت
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

 )١قراءة حم�رض اجتماع اجلمعية العامة العادية
ال�سابق املنعقد بتاريخ  ٢٨مار�س 2016م
والت�صديق عليه.
 )2ا�ستالم ومناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال
ال�رشكة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م والت�صديق عليه.
 )3اال�ستماع �إىل تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية عن
�أعمال ال�رشكة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م.
 )4اال�ستماع �إىل تقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني
حول البيانات املالية املوحدة لل�رشكة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م.

 )5ا�ستالم ومناق�شة البيانات املالية املوحدة لل�رشكة
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
والت�صديق عليها.

العادية ال�سابق املنعقد يف  28مار�س 2016م
والت�صديق عليه.

 )٢املناق�شة وامل�صادقة على تعديل بنود عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة ليتوافق
 )6اعتماد تو�صية جمل�س الإدارة للتخ�صي�صات التالية
مع متطلبات قانون رقم (  ) 50ل�سنة 2014
بعد �أخذ موافقة اجلهات املخت�صة:
واخلا�ص بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�رشكات
(�أ) حتويل مبلغ  327,860دوالر �أمريكي �إىل
التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
االحتياطي القانوين.
( )21ل�سنة  ، 2001وذلك ب�إعادة �صياغة عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لي�شمل جميع تلك
(ب) حتويل مبلغ  2,950,735دوالر �أمريكي
التعديالت.
�إىل الأرباح امل�ستبقاة.
 )٧مناق�شة تقرير حوكمة ال�رشكة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م و�إلتزام
ال�رشكة مبتطلبات م�رصف البحرين املركزي و
امل�صادقة عليه.
� )٨إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من
امل�س�ؤوليات الناجتة عن كل ما يتعلق
بت�رصفاتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب 2016م.
 )٩املوافقة على تو�صية جمل�س االدارة ب�ش�أن
اعادة تعيني املدقق اخلارجي ال�سادة  /براي�س
ووتر هاو�س لل�سنة املالية  2017وتخويل
جمل�س االدارة بتحديد اتعابهم.
 )١٠ما ي�ستجد من �أعمال طبق ًا للمادة  207من
قانون ال�رشكات التجارية.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

 )١قراءة حم�رض اجتماع اجلمعية العامة غري

 )٣تفوي�ض جمل�س �إدارة ال�رشكة لإجراء �أية
تعديالت على عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
لل�رشكة لتعك�س التغيريات الالزمة الناجتة عن
البند (� )2أعاله ،وتعيني �أي �شخ�ص من الإدارة
�أو �أي طرف ثالث �أو غري ذلك ،وكيال يقوم
بالت�رصف نيابة عن ال�رشكة وميثلها �أمام �أية
جهة حكومية� ،سواء كانت وزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة �أو كاتب العدل �أو غري ذلك
ح�سب ما يكون �رضوري ًا �أو مطلوب ًا لتنفيذ
وا�ستكمال الرتتيبات املذكورة �أعاله مبا يف ذلك
التوقيع على �أي تعديل لعقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي لل�رشكة.

غري رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي
ال�رشكة ،وال يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب
من الدرجة الأوىل .وميثل ناق�صي الأهلية
وفاقديها يف احل�ضور النائبون عنهم قانونياً.
(املادة  203من قانون ال�رشكات التجارية -
مبوجب التعديل الذي �أجرى يف عام .)2014
 )٢يرجى من امل�ساهمني الكرام تقدمي بطاقة
االعتماد/الإنابة لل�رشكة �أو مل�سجلي الأ�سهم
ال�سادة "�رشكة فخرو كاريف كمبيوتر �شري
ذ.م.م" ،وعنوانها :الطابق ال�سابع ،برج
الزامل� ،شارع احلكومة ،املنامة ،البحرين
وذلك قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري
العادية ب�أربع وع�رشون �ساعة على الأقل.
وكما ميكن احل�صول على مناذج التوكيالت
اخلا�صة بح�ضور االجتماعني من مكاتب
�رشكة فخرو كاريف كمبيوتر �شري.
 )٣ميكن احل�صول على ن�سخ من تقرير جمل�س
الإدارة والبيانات املالية لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2016م على املوقع االلكرتوين
 www.ithmaarholding.comومن املقر
الرئي�سي ،برج ال�سيف� ،ضاحية ال�سيف،
املنامة ،مملكة البحرين �أو من مكاتب م�سجل
الأ�سهم.

المالحظات
 )١لكل م�ساهم � -أيا كان عدد �أ�سهمه  -حق
ح�ضور اجلمعية العامة ،ويكون له عدد من
الأ�صوات ي�ساوي عدد �أ�سهمه ،ويقع باط ًال كل
�رشط �أو قرار يخالف ذلك .ويجوز للم�ساهم
�أن يوكل غريه من امل�ساهمني �أو من غريهم يف
احل�ضور نيابة عنه ،على �أن يكون الوكيل من

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
رئي�س جمل�س الإدارة
 ١٤مار�س 2017
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