
 
 

 للمساھمینالعادیة مجموعة جي إف إتش المالیة تعقد اجتماع الجمعیة العامة 
 

 
 

 والذي ،بنجاحالعادیة  أعلنت مجموعة جي إف إتش المالیة الیوم عن اختتام اجتماع الجمعیة العامة: 2019دیسمبر  29 –المنامة 
 . في المقر الرئیسي للمجموعة بمرفأ البحرین المالي 2019دیسمبر  29یوم في عقد 

  
عضاء أوبحضور السادة المساھمین ومجموعة جي إف إتش المالیة، ل التنفیذيرئیس ال، ھشام الریسعقد االجتماع برئاسة السید 

 .  المختلفة وسائل اإلعالمممثلین من باإلضافة إلى  ،اإلدارة العلیا وعدد من موظفي المجموعةودارة اإلمجلس 
 

 28 ختاریبجتماع السابق الذي عقد االمحضر جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة، وخالل االجتماع، وافق المساھمون على 
 باتخاذ اإلجراءاتفیما یتعلق بالتوصیة إلى مجلس اإلدارة ، كما حصلت المجموعة على موافقة السادة المساھمین 2019مارس 

ملیون دوالر أمریكي من خالل إصدار واحد أو أكثر، بموجب الحصول على  500دار صكوك تصل قیمتھا إلى صالالزمة إل
 .    الموافقات المطلوبة من الجھات الرقابیة المختصة

 
لى تعیین موافقة المساھمین ععلى وتماشیا مع التحدیثات الرقابیة التي تمت مؤخرا فیما یتعلق بصناعة السوق، حصلت المجموعة 

إجمالي األسھم الصادرة للمجموعة ألغراض صناعة السوق للسنة المالیة  من %3صانع سوق للمجموعة واستخدام ما یصل إلى 
، وتفویض مجلس اإلدارة أو من ینوب 2022دیسمبر  31وحتى موعد اجتماع الجمعیة العامة القادم للسنة المنتھیة في ، 2019

 . بھذا الشأن المتعلقةعنھ باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة والتوقیع على جمیع المستندات والعقود 
  

الخاصة بمجموعة جي إف إتش المالیة، والمحتفظ بھا بموجب ترتیبات صناعة السوق، فقد وافق  ینةباإلشارة إلى أسھم الخز
من إجمالي األسھم الصادرة لمجموعة جي  %3.8ملیون سھم، بما یمثل  140باستخدام جلس اإلدارة المساھمون على تفویض م

اإلضافة ب. إف إتش، بغرض االستحواذ االستراتیجي لألسھم في المؤسسات المالیة، بموجب موافقة مصرف البحرین المركزي
اءات الالزمة لتنفیذ المذكور أعاله وتوقیع كافة المستندات إلى ذلك، تم تفویض مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ باتخاذ كافة اإلجر

    . والعقود المتعلقة بھذا الشأن
 

 –انتھى  -



 
 

 
 

 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 
 المصرفیة التجاریة والتطویر تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات

ت ین، وسوق الكویالعقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحر
 لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .

 
 لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسیة –دیرم

 17538538 973+ھاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبرید 
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