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Annual Ordinary General Assembly Meeting Results 

 
To: Bahrain Bourse 

 
The Annual General Assembly Meeting of APM Terminals Bahrain B.S.C , CR NO. 60982-1 
was held on Wednesday, 30 March 2022, at 2:00 PM at the Business Center, Bahrain Bourse, 
Kingdom of Bahrain with a quorum of 80.04 %, through physical attendance. 

Following items in the agenda have been approved:  

1. The minutes of the 15th Annual General Assembly Meeting held on 25 March 2021 
 

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for Financial Year ended 
31 December 2021 
 

3. External auditors report on the financial statements for the year ended 31 December 2021 
 

4. Audited financial statements for the year ended 31 December 2021. 
 

5. Recommendation of the Board of Directors to allocate the dividends for the financial year ended 
31 December 2021 as follows: 
i. Cash dividend of BD 0.0887 per share or 88.71%, amounting to total dividend payment of 

BD 7.984 million for the fiscal year ended 31 December 2021. 
In this regard, below are the key dates to be taken note of: 

Event Date 

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

31 March 2022 

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

3 April 2022 

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

4 April 2022 

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

18 April 2022 

 

6. Remuneration of total amount of BD 80,000 to the members of the Board of Directors for the 
financial year ended 31 December 2021 subject to approval of the Ministry of Industry, 
Commerce and Tourism. 
 

7. Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2021  
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8. Related party transactions entered by the Company for the Financial Year ended 31 December 

2021 as set out in Note 22 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial 
Companies Law. 

 
9. Discharge the Board of Directors from their liability in respect of management of the Company 

for the year ended 31 December 2021. 
 

10. Election of two Independent Directors and appointment of four directors (3 executive and 1 non-
executive directors) to the Board of Directors for the coming three years (i.e. 2022 – 2025) 

a. David Skov, Soren S. Jakobsen were appointed by APM Terminals BV as executive 
directors 

b. Jesper Kjaedegaard has been appointed by APM Terminals BV as non-executive directors 
c. Fawzi Kanoo has been appointed by Yusuf Bin Ahmed Kanoo (Holdings) Co. WLL as 

executive director 
d. Nadhem Saleh Al Saleh and Mohammed Ebrahim Juma Shroogi got elected as independent 

directors. 
 

11. PWC was appointed as the external auditors for the financial year ending 31 December 2022 and 
authorizing the Board of Directors to determine their fees. 

 
 

 العادیة العامةعالن نتائج اجتماع الجمعیة إ
 

 بورصة البحرین السادة / 
 

  30الموافق    االربعاءیوم    )1-60982(رقم السجل    ش. م. ب  زتیرمنالم  إي بي  إ  لشركة تم انعقاد اجتماع الجمعیة العامة
وذلك بنصاب   بورصة البحرین، مملكة البحرین  ،مساءاً في مبنى مركز األعمال  02:00في تمام الساعة    2220مارس  

 من خالل الحضور الشخصي.  %80.04قانوني قــــدره 

 : التالیةتمت الموافقة على بنود جدول األعمال  ھذا وقد

 .2021مارس   25 المنعقدة بتاریخ الخامس عشر محضر اجتماع الجمعیة العامة .1
 . 2021دیسمبر  31 تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالیة المنتھیة في .2
 .2021دیسمبر   31 تقریر مدققي الحسابات الخارجیین عن البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في .3
 .2021دیسمبر   31 يللسنة المالیة المنتھیة ف المدققة البیانات المالیة .4
 على النحو التالي: 2021دیسمبر   31توصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح السنة المالیة المنتھیة في  .5

% من رأس المال المدفوع والبالغة 88.71للسھم الواحد أو    د.ب  0.0887  بـ  تقدر توزیع أرباح نقدیة )أ
 . 2021دیسمبر   31 ملیون  دینار بحریني للسنة المالیة المنتھیة في   7.984إجمالیاً  
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 فیما یلي التوار�خ الرئیسیة التي �جب أخذها في االعتبار:, في هذا الصدد
 الحدث  التار�خ

 ستحقاق األر�احالآخر یوم تداول  2022مارس  31
 في سجل األسهم یوم االستحقاق)  مالمساه تم تقیید اسملی ستحقاق األر�اح، الیوم تداول  آخر (

 سهم بدون استحقاق التداول  تار�خ  2022ابر�ل   03
 ألر�اح)ل(أول یوم تداول بدون استحقاق 

 یوم االستحقاق  2022ابر�ل   04
الحق في الحصول على (المساهمون المقید أسمائهم في سجل األسهم في هذا التار�خ لهم 

 األر�اح)
 یوم الدفع  2022ابر�ل   18

 ر�اح على المساهمین المستحقین) األ (الیوم الذي سیتم فیه توز�ع 
 

 2021دیسمبر     31دینار بحریني ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في   80,000مكافأة قدرھا   .6
 .  وزارة الصناعة والتجارة والسیاحةخاضعة لموافقة 

 . 2021دیسمبر   31 المنتھیة في سنةلتقریر حوكمة الشركات ل .7
أيٍ من األطراف ذات العالقة كما ع  م  2021دیسمبر     31في   العملیات التي جرت خالل السنة المالیة المنتھیة .8

 من قانون الشركات التجاریة. 189من البیانات المالیة تماشیاً مع المادة   )22(یضاح رقم ھو مبین في اإل
دیسمبر     31عن السنة المالیة المنتھیة في    إلتزاماتھمإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما یتعلق ب .9

2021. 
ن  و تعیین أربعة أعضاء مجلس إدارة (ثالثة أعضاء تنفیذیین وعضو واحد غیر تنفیذي)  انتخاب عضوین مستقلی .10

 : )2025 - 2022لمجلس اإلدارة للسنوات الثالث القادمة (

دیفید سكوف، سورین سجوستراند جاكوبسن تم تعیینھم من قبل اي بي ام تیرمنالز بي في كأعضاء مجلس  -أ
 إدارة تنفیذیین. 

 كایدیجارد تم تعیینھ من قبل اي بي ام تیرمنالز بي في كعضو مجلس إدارة غیر تنفیذي.جاسبر  - ب
 فوزي كانو تم تعیینھ من قبل شركة یوسف بن أحمد كانو (القابضة) ذ.م.م كعضو مجلس إدارة تنفیذي. - ج
 ناظم صالح الصالح ومحمد إبراھیم جمعة الشروقي تم انتخابھم كأعضاء مجلس إدارة مستقلین.   -د

وتخویل   2022دیسمبر    31مدققین الخارجیین للسنة المالیة المنتھیة في  السادة برایس ووترھاوس كوبرز ك   تعیین .11
 مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم. 
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 Bharat Mehta Name اإلسم 

 Legal Manager, Compliance Officer, Company المسمى الوظیفي
Secretary and Investor Relations Officer Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقیع 
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