
Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results 

To: Bahrain Bourse 

The annual general meeting and extraordinary general meeting of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) were 
both held virtually on Sunday 21 March 2021 at 12:15pm and 2:05 pm respectively, with a quorum of 95.16%. 

The following agenda items in the AGM/EGM have been approved: 

AGM Agenda 

1. Approved the minutes of the past AGM of the Bank dated 19 April 2020.

2. Approved the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial year ended
31 December 2020.

3. Acknowledged the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2020.

4. Approved the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.

5. Approved to authorize the Board of Directors to borrow by issuing loan bonds and set out the requirements
and terms of borrowing and the special conditions relating to the issuance, subject to approval of the Central
Bank of Bahrain.

6. Approved the remuneration of US$ 1,212,500 to the Members of the Board of Directors for the for the year
2020, subject to approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

7. Approved the Directors’ remuneration policy, subject to approval of the extraordinary general assembly to
amend Article 28 of the Articles of Association of Bank ABC, and the approval of the Ministry of Industry,
Commerce and Tourism on the amendment.

8. Approved the Corporate Governance Report for the year 2020 as per the requirements of the Central Bank
of Bahrain.

9. Absolved the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020.

10. Approved the re-appointment of Messrs Ernst & Young as auditors of the Bank for the financial year ending
31 December 2021, and authorise the Board of Directors to fix their remuneration.

11. Noted the update on related party transactions pursuant to Article 189 (c) of the Commercial Companies
Law and as set out in note 27 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31
December 2020.

12. Noted that there was no other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

 EGM Agenda 

1. Approved the amendment of Article 28 of the Articles of Association of Bank ABC, subject to approval of
the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain’s approval as follows:

Article 28

(a) “The General Assembly shall fix the variable remuneration of the Members of the Board of Directors.
The aggregate value of such remuneration shall not exceed 10% of the net profits after allowance has
been made for depreciation, transfer to reserves and distribution to the shareholders of a dividend



equal to not less than 5% of the capital or any higher percentage provided for by these Articles of 
Association.  

(b) Notwithstanding the provisions of paragraph (a), Members of the Board of Directors of the Corporation may
be compensated (in accordance with a policy as approved by the General Assembly from time to time) by
flat fees, which shall be composed of a combination of a cash retainer, attendance/sitting fees, and
allowances, as determined by the policy. Such flat fees shall be funded annually from the expense account
of the Corporation to assist the Corporation in attracting, retaining and motivating Directors of the quality
needed to run the Corporation successfully.”

2. Approved to authorize and empower the Board of Directors or its delegate to take the necessary action, to
effect the amendment of Article 28 of the Articles of Association of Bank ABC.

3. Approved to authorize the Group Chief Executive Officer of Bank ABC (or its delegate) to appear before the
notary public to sign any document to effect the amendment in the Kingdom of Bahrain, as well as to submit
any necessary applications to the Central Bank of Bahrain, the Ministry of Industry, Commerce and Tourism,
the Bahrain Bourse and any other governmental authorities in the Kingdom of Bahrain to complete the
amendment or satisfy any other related requirements.

4. Noted that there was no other business under article 207 of the Commercial Companies Law.



 إعالن نتائج اجتماع الجمعیة العامة العادية/ غیر العادية

 بورصة البحرينالسادة / 

(المؤسسة العربیة المصرفیة  ABCبنك ل غیر العاديةوالجمعیة العامة العادية  ياجتماع عقديرجى العلم أنه قد تم 
الثانیة والساعة  والربع في تمام الساعة الساعة الثانیة عشرة ،۲۰۲۱مارس ۲۱ش.م.ب) يوم األحد الموافق 

 %.95.16 بلغنصاب قانوني بتوافر ، وذلك ظھراً  على التواليوخمس دقائق 

تمت الموافقة على بنود جدول األعمال التالیة:  ھذا وقد

 الجمعیة العامة العادية:

 م.2020إبريل  19حضر االجتماع السابق للجمعیة العامة العادية الذي عقد بتاريخ لمصادقة على ما .1

 م.31/12/2020تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالیة المنتھیة في  لمصادقة علىا .2

سنة المالیة المنتھیة في  .3 سابات عن القوائم المالیة الموحدة لل سادة مراقبي الح ستماع إلى تقرير ال اال
 م.31/12/2020

 م.31/12/2020البیانات المالیة للسنـة المنتھیة في  لمصادقة علىا .4

تخويل مجلس اإلدارة باالقتراض عن طريق إصدار سندات قرض وتحديد متطلبات وشروط االقتراض والشروط  .5
 موافقة السادة مصرف البحرين المركزي. الخاصة باإلصدار، بعد أخذ

بعد أخذ م، 2020دوالر أمريكي عن عام  1.212.500الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  .6
 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة. موافقة السادة

موافقة الجمعیة العامة غیر  الموافقة على اعتماد سیاسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك، بعد أخذ .7
تجارة والصناعة من النظام األساسي للبنك، وموافقة السادة وزارة ال 28العادية على تعديل أحكام المادة 

 والسیاحة على ھذا التعديل.

والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.  2020تقرير حوكمة الشركات لسنة لمصادقة على ا .8

 م.31/12/2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتھم خالل السنة المالیة المنتھیة في  .9

م 2021ديسمبر  31لحسابات البنك للسنة المنتھیة في إعادة تعیین السادة (أرنست ويونغ) كمدققین  .10
 موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابھم. بعد أخذ

ج) من قانون الشركات  (189إطالع الجمعیة العامة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب المادة  .11
من القوائم المالیة الموحدة للسنة المالیة المنتھیة في  27م التجارية وكما ھو وارد في اإليضاح رق

 م.31/12/2020

 من قانون الشركات التجارية. 207ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة  .12

 العادية:غیر الجمعیة العامة 

التجارة موافقة السادة وزارة  أخذ ، بعدABCمن النظام األساسي لبنك  28الموافقة على تعديل المادة  .1
 مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:والسادة  والصناعة والسیاحة



 28المادة 

الجمعیة العامة المكافآت المتغیرة ألعضاء مجلس اإلدارة، وال يجوز تقدير مجموع ھذه المكافآت  دتحد ” )أ(
% من 5% من الربح الصافي بعد استنزال االستھالكات واالحتیاطات وتوزيع ربح ال يقل عن 10بأكثر من 

 رأس المال على المساھمین أو أية نسبة أعلى ينص علیھا ھذا النظام األساسي.

الجمعیة (وفق سیاسة تعتمدھا  الرغم من أحكام الفقرة (أ)، يجوز تعويض أعضاء مجلس اإلدارةعلى  )ب(
وبدالت على  ،تكالیف حضورمبالغ مقطوعة تجمع بین أتعاب، و في شكل العامة من وقت إلى آخر) وذلك

من حساب خصم ھذه المبالغ المقطوعة سنويًا يتم سیاسة، على أن النحو الذي تحدده ھذه ال
بالجودة المناسبة واالحتفاظ بھم أعضاء مجلس إدارة استقطاب لتمكین المؤسسة من  مصروفاتال

 . “وتحفیزھم إلدارة المؤسسة بنجاح

من النظام  28تفويض وتخويل مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل المادة    .2
 .ABCاألساسي لبنك 

أمام كاتب العدل لتوثیق ھذه التعديالت  ABCبالتوقیع نیابة عن بنك تفويض الرئیس التنفیذي للمجموعة  .3
في مملكة البحرين وكذلك التقدم بكافة الطلبات للسادة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة 

والسیاحة وبورصة البحرين وغیرھا من الجھات الرسمیة بمملكة البحرين الستكمال التعديالت أو غیرھا 
 .متطلبات ذات العالقةمن ال

 من قانون الشركات التجارية. 207ما يستجد من أعمال طبًقا لنص المادة  .4

 Fatema Yusuf  Name اإلسم

 Group Head of Corporate Communications Title المسمى الوظیفي
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