
 

 

 

 ب ش.م. ة لإلستثمارالشر�ة الخلیجیة المتحد 
 لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة دعوة 

والمقرر   العادیة  مومیةش.م.ب. دعوة المساھمین الكرام لحضور اجتماع الجمعیة الع  لالستثماریسر مجلس إدارة الشركة الخلیجیة المتحدة  
مملكة   –المنامة    -  32طابق    -برج المؤید  -بمقر الشركة بضاحیة السیف  ظھرا 12عة  السا  م2021  مارس  31الموافق     ربعاءاالیوم    اعقدھ

وفي   في نفس المكان و الزمان،  م2021  ابریل  7 الموافق    ربعاءیوم االواذا لم یكتمل النصاب فسوف یتم تأجیل االجتماع الي  ،  البحرین  
المبین ادناه  وذلك لمناقشة واقرار جدول األعمال  م    2021ابریل    14  ءربعااالجتماع الى یوم اال  لحال لم یكتمل النصاب فسوف یتم تأجی

 واتخاذ القرارات الالزمة بشأنھ.
 جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة:  

 والمصادقة علیھ.  م2021 ابریل 12محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقد بتاریخ  قراءة .1
 علیھ.   المصادقةو م31/12/2020ركة خالل السنة المالیة المنتھیة في تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الش مناقشة .2
 .م31/12/2020للسنة المالیة المنتھیة في  البیانات المالیة عن الخارجیین االستماع إلى تقریر مدققي الحسابات .3
 .علیھاوالمصادقة  م31/12/2020لسنة المالیة المنتھیة في مناقشة البیانات المالیة المدققة للشركة عن ا  .4
ووزارة الصناعة والتجارة    الشركة بمتطلبات مصرف البحرین المركزي  موالتزا  م2020مناقشة تقریر حوكمة الشركات لسنة   .5

 .  و المصادقة علیھ والسیاحة
مع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما ھو مبین   م31/12/2020 في العملیات التي جرت خالل السنة المالیة المنتھیةن التبلیغ ع .6

 . من قانون الشركات التجاریة  189من البیانات المالیة تماشیاً مع المادة  )32(یضاح رقم في اإل
 م2020/ 31/12في  كل مایتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیةإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  .7
 .ارة بتحدید أتعابھموتخویل مجلس اإلد م2021تعیین أو إعادة تعیین مدققي الحسابات للسنة المالیة  .8
 .من قانون الشركات التجاریة  207مایستجد من أعمال طبقا للمادة  .9

 
 مالحظات ھامة للمساھمین :  

  ذ.م.م   كیفنتكنولوجيو نسخة من بطاقة التوكیل من خالل السادة شركة  م2020/ 12/ 31یمكنكم الحصول على البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في
، 17215080 ھاتف:،  514المنامة مملكة البحرین ص.ب.  - 305مجمع  383طریق    31بمكاتبھم الكائنة بالطابق السابع في برج الزامل بنایة رقم 

 2020مارس  15ریخ تا  ثنینبدءا من یوم االbahrain.helpdesk@kfintech.com،  17212055 فاكس:
  و  یحق ألي مساھم مسجل أسمھ في سجل المساھمین للشركة بتاریخ عقد اإلجتماع الحضور شخصیاً أو أن یوكل خطیاً عنھ أي شخص لحضور اإلجتماع

 التصویت نیابة عنھ مع األخذ بعین اإلعتبار أن یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة. 
  كون االجتماع من خالل برنامج " زووم" وعلیھ یرجى ارسال ایمیل الى الشركة   سیvkrish@ugiccorp.com   للحصول على وصلة االجتماع قبل

(وبیانات االتصال: عنوان ،تلفون برید  وتقدیم صورة الھویة او جواز السفرونسخة من التوكیل للحاضرین من غیر المساھمین  ساعة  24االجتماع ب 
 الكتروني) بالحضور. 

  ،ویجب أن  في حال إذا كان المساھم شركة ، یجب على الوكیل الذي یحضر اإلجتماع تقدیم خطاب تفویض من المساھم یخّولھ بأنھ الموكل لذلك المساھم
 لشركة و أن یقدم قبل انتھاء الموعد المحدد إلیداع التوكیل. یكون التفویض خطیاً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم ا

  و یمكن أن تسلم  32المنامة طابق  -ساعة على األقل  من موعد اإلجتماع  (في مقر الشركة في برج المؤید  24یجب إیداع التوكیل (بطاقة التوكیل) قبل .(
) مع التأكد من استالمھا قبل انتھاء الموعد  vkrish@ugiccorp.comد اإللكتروني () أو البری  17581644بطاقة التوكیل بالید أو البرید أو الفاكس (

 المحدد. الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیل التي تقدم بعد انتھاء الموعد المحدد تعتبر غیر صالحة ألغراض اإلجتماع.
 17581654لرقم التالي: (ألي استفسارات یرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عالقات المستثمرین على ا ( 
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