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ج إف إتش المالية
إجتماع الجمعية العمومية العادية
ر
والغي عادية لمجموعة ي

تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير
العادية المقرر عقدهما اليوم الثالثاء الموافق  30مارس  2021لم يتمكنا من إكمال النصاب المطلوب ،حيث بلغ
النصاب  .%27.11وبالتالي ،سيتم عقد اإلجتماع الثالث في يوم الثالثاء الموافق  6أبريل  2021في تمام الساعة
 11:00صباحا من خالل نفس وسائل اإلتصال المرئية.
تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق بأنه نظرا لتأجيل إجتماع الجمعية العمومية
العادية ،وجب األخذ في اإلعتبار تواريخ توزيع األرباح المحدثه أدناه:
الحدث
تاري خ اجتماع الجمعية العامة
ن
المساهمي)
(تاري خ موافقة
آخر يوم تداول لتستققا ارأراا
)آخر يوم تداول لتستققا ارأراا  ،ليتم تقييد اتسم المساهم ن يف تسجل ارأتسهم يوم التستققا )
تاري خ تداول السهم بدون اتستققا
(أول يوم تداول بدون اتستققا لألراا )
المال
يوم التستققا لألتسهم المدرجة ن يف بورصة البقرين وتسو
ي
دب ن ي
(المساهمون المقيد أتسمائهم ن يف تسجل ارأتسهم ن يف هذا التاري خ لهم القق يف القصول عىل ارأراا )
يوم التستققا ن يف بورصة الكويت
ن
ن
(المساهمون المقيد أتسمائهم ن يف تسجل ارأتسهم يف هذا التاري خ لهم القق يف القصول عىل ارأراا )
يوم الدفع
ن
ن
المستققي)
المساهمي
(اليوم الذي تسيتم فيه توزي ع ارأراا عىل

التاري خ
 6أبريل 2021
 11أبريل 2021
 12أبريل 2021
 13أبريل 2021
 14أبريل 2021
 27أبريل 2021

Ordinary & Extra-Ordinary General Meetings of GFH Financial Group
& GFH Financial Group would like to inform its shareholders and the markets that the Ordinary
Extra-Ordinary General Meetings scheduled for today Tuesday, 30th March 2021, were unable to
meet the required quorum as the quorum reached was 27.11%. Accordingly, the third meeting
will be held on Tuesday, 6th April 2021 at 11:00 a.m. through the same electronic means.
GFH Financial Group would like to inform its shareholders and the markets that since the Annual
General Meeting has been postponed, the following dividend distribution dates are to be taken
note of:
Date
6th April 2021
11th April 2021
12th April 2021

Event
General Meeting Date
)(Shareholders’ approval date

Cum-Dividend Date
)(Last day of trading with entitlement to dividends

Ex-Dividend Date
)(First day of trading without entitlement to dividends

Record Date for Bahrain Bourse and Dubai Financial Market listed shares
(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to
dividends)

Record Date for Boursa Kuwait listed shares
(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to
dividends)

Payment Date
(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)

Name
Title

Mariam Jowhary
Head of Compliance & AML
ختم ر
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13th April 2021
14th April 2021
27th April 2021

مريم جوهري
ن
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Signature التوقيع
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