دعوة لحضور االجتماع السنوي
للجمعية العامة العادية
يسـر مجلـس إدارة /مجموعـة جـي إف إتـش الماليـة ش.م.ب دعـوة مسـاهمي المجموعـة الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة
العامـة العاديـة المقـرر عقدهـا ـــ بمشـيئة اللـه ـــ فـي تمـام السـاعة الحاديـة عشـر مـن صبـاح يـوم األحـد  25ربيـع اآلخـر 1441
هــجرية ،الموافـق  22ديسـمبر  2019بمقـر المجموعـة فـي مرفـأ البحريـن المالـي ،البـرج الشـرقي – الطابـق  ،28وذلـك للنظـر
فـي جـدول األعمـال التالـي بيانـه ،وفـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي ،فسـيكون االجتمـاع الثانـي بمشـيئة الله يوم
األحـد  3جمـادي األول  1441هــ الموافـق  29ديسـمبر  ،2019علـى أن ينعقـد االجتمـاع الثالـث إذا اقتضـى األمـر يوم األحد 10
جمـادي األول  1441هــ الموافـق  5ينايـر  2020فـي نفـس الزمـان والمـكان :ـــ
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
 .1المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ  28مارس .2019
 .2الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى [ 500مليون دوالر] («الصكوك») في إصدار واحد أو عدة إصدارات
والذي يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص ( « )SPVشركة االصدار» ،مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.
 .3تفويض مجلس االدارة أو من يفوضهم المجلس إلتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للقيام بعملية اإلصدار ،بما في ذلك ودون حصر ،الحصول
على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق باإلصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل األسعار المتعلقة
باإلصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام االتفاقيات (بما في ذلك أي تعديالت أو مالحق لها) والقيام بكافة التدابير واإلجراءات الالزمة والتي
ً
وفقا لالتفاقيات المذكورة.
يعتبرها المجلس ضرورية
 .4الموافقة على ،تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في  16أكتوبر  2019وذلك فيما يتعلق بالبند ( )3أعاله.
 .5تماشيا مع التحديثات االخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق ،الموافقة على تعيين سيكو كصانع للسوق
للمجموعة وإستخدام ما ال يتعدى  %3من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق ،عن السنة المالية  2019وحتى إجتماع
الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2022وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير
الالزمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العالقة.
 .6باإلشارة الى أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمة حاليا من أجل عمليات صناعة السوق ،الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة إلستخدام
 140،000،000سهم ،والتي تمثل  %3.8من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة ،لغرض اإلستحواذ اإلستراتيجي على أسهم في مؤسسات
مالية ،وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي .عالوة على ذلك ،تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضهم المجلس في اتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد ،والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العالقة.
ً
طبقا للمادة ( )207من قانون الشركات التجارية.
 .7ما يستجد من أعمال
جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس االدارة

بطـــاقـــــــة تــوكـيـــــــل
أنا الموقع أدناه
ً
بصفتي مساهما في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
قد وكلت السيد
بالحضــور والتصويــت نيابـ ًـة عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر عقــده فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر مــن
صب ــاح ي ــوم األح ــد  25ربي ــع اآلخ ــر  1441هـ ــجرية ،المواف ــق  22ديس ــمبر  ،2019بمق ــر المجموع ــة ف ــي مرف ــأ البحري ــن المال ــي،
البــرج الشــرقي – الطابــق  ،28وذلــك للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي بيانــه ،وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي،
فس ــيكون االجتم ــاع الثان ــي ي ــوم األح ــد  3جم ــادي األول  1441هـــ  ،المواف ــق  29ديس ــمبر  ،2019عل ــى أن ينعق ــد االجتم ــاع
الثالـــث إذا اقتضـــى األمـــر يـــوم األحـــد  10جمـــادي األول  1441هـــ الموافـــق  5ينايـــر  2020فـــي نفـــس الزمـــان والمـــكان.

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

مرفأ البحرين المالي ــ ص .ب ،10006 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف +973 17 538 538 :فاكس+973 17 540 006 :

نعم

الجمعية العامة العادية
1

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ  28مارس .2019

2

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى [ 500مليون دوالر] («الصكوك») في
إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص ( « )SPVشركة االصدار» ،مع مراعاة
الحصول على الموافقات الرقابية

3

تفويض مجلس االدارة أو من يفوضهم المجلس إلتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للقيام بعملية اإلصدار ،بما في
ذلك ودون حصر ،الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق باإلصدار وإتمامه
والموافقة على الشروط وتفاصيل األسعار المتعلقة باإلصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام االتفاقيات (بما
في ذلك أي تعديالت أو مالحق لها) والقيام بكافة التدابير واإلجراءات الالزمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية
ً
وفقا لالتفاقيات المذكورة.

4

الموافقة على ،تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في  16أكتوبر  2019وذلك
فيما يتعلق بالبند ( )3أعاله.

5

تماشيا مع التحديثات االخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق ،الموافقة على
تعيين سيكو كصانع للسوق للمجموعة وإستخدام ما ال يتعدى  %3من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من
أجل صناعة السوق ،عن السنة المالية  2019وحتى إجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2022وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير الالزمة لتنفيذ ما ورد
والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العالقة.

6

باإلشارة الى أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمة حاليا من أجل عمليات صناعة السوق ،الموافقة على
تفويض مجلس اإلدارة إلستخدام  140،000،000سهم ،والتي تمثل  %3.8من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة،
لغرض اإلستحواذ اإلستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية ،وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين
المركزي .عالوة على ذلك ،تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضهم المجلس في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة
لتنفيذ ما ورد ،والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العالقة.

7

ً
طبقا للمادة ( )207من قانون الشركات التجارية.
ما يستجد من أعمال

إسم المساهم:

رقم المساهم:

الختم:

كال

عدد األسهم:

التوقيع:

التاريخ:

/

٢٠١9 /م

مالحظة هامة للمساهمين:
•
•
•
•

يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع البنك االلكتروني  ،www.gfh.comاو طلبها من المجموعة او مسجلي
االسهم.
ً
ً
خطيا عنه أي 		
شخصيا أو أن يوكل
يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور
شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو
موظفي المجموعة.
في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة) ،يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم		
ً
ً
ً
ومختوما بختم الشركة 		
وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة
خطيا
يخوله بالحضور والتصويت عنه ،ويجب أن يكون التفويض
ّ
وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل  24ساعة على األقل من موعد االجتماع كما هو مشار اليه ادناه ،مع التأكد من تسليمها
قبل انتهاء الموعد المحدد ،وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض االجتماع.
 باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم  +973 17911380أو البريد اإللكتروني iservice.gfh@moc للمساهمين من مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة :السادة كارفي فنتك (البحرين) ذ.م.م – .ص.ب – 514 .المنامة –مملكة البحرين فاكس +973 17212055
 -للمساهمين من دولة الكويت :الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب – 22077 .دولة الكويت – فاكس رقم +965 2469457

ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم عالقات المستثمرين على الرقم التالي.+973 17538787 :

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

مرفأ البحرين المالي ــ ص .ب ،10006 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف +973 17 538 538 :فاكس+973 17 540 006 :

