
 

Annual Ordinary General Meeting Results 

 

To: Bahrain Bourse 

 

The AGM of Esterad Investment Co. B.S.C. was held on 17/3/2021 at 12:00pm via ZOOM Video-

Conferencing with a quorum of 52.24%. The following items in the agenda have been approved:  

1- The minutes of the previous OGM meeting dated 5th November 2020. 

2- The Board of Directors’ report for the year ended 31st December 2020. 

3- The external auditor’s report regarding the Company’s financial status for the year ended 

31st December 2020. 

 

4- The audited financial statements for year ended 31st December 2020. 

5- the Board’s recommendation of the following appropriations for the year 2020: 

a. Distribution of cash dividends to shareholders of 5 fils per share of BD 697,521 for the 

financial year ended 31st December 2020, as below: 

Event Date 

Cum-Dividend Date 

(Last day of trading with entitlement to dividends) 
18 March 2021 

Ex-Dividend Date 

(First day of trading without entitlement to dividends) 
21 March 2021 

Record Date 

(The Day on which all shareholders whose names are on the share 

register will be entitled to dividends) 

22 March 2021 

Payment Date 

(The Day on which the dividends will be paid to the entitled 

shareholders) 

05 April 2021 

b. To Transfer to Retained Earnings BD 56,306. 

6- The Allocation of BD 24,000 as Board of Directors’ remuneration, subject to the approval of 

the Ministry of Industry and Commerce.  

7- The Board of Directors’ Corporate Governance report for the year ended 31st December 2020; 

and comply with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, and 

Central Bank of Bahrain. 

8- The related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 2020 

as stated in note# 20 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial 

Companies Law. 

9- To absolve the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during 

the year ended 31st December 2020 

10- The re-appointment of external auditors for 2021 and authorizing the Board of Directors to 

decide their fees. 

11-  That there are no other Business in accordance with Article 207 of the CCL. 



 

 

 

 العادية العامة الجمعية اجتماع نتائج عالنإ

 

 

 بورصة البحرينالسادة / 

 

 مارس 17 الموافق األربعاء يوم .ش.م.ب األستثمارية استيراد لشركة العادية العامة الجمعية اجتماع انعقاد تم قد أنه العلم يرجى

  .52.24% قــــدره قانوني بنصاب وذلك ظهراً، 12:00 الساعة تمام في )زووم(المرئية اإللكترونية األتصال وسائل عبر  2021

 

  التالية:  األعمال جدول بنود على الموافقة تمت وقد هذا

 

 .2020نوفمبر  5في يوم الخميس الموافق  المنعقدو السابقمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية   -1

 

 .2020 ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في تقرير مجلس اإلدارة عن   -2

 

 .2020ديسمبر  31تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  -3

 

 .2020ديسمبر 31البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في  -4

 

 :النحو التاليتم اعتماد توصية مجلس اإلدارة على  -5

 

دينار بحريني للسنة المـالية  697,521فلس للسهم الواحد والبالغة  5توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها  -أ

 ، وذلك على النحو التالي:2020ديسمبر  31المنتـهية في

 الحدث التاريخ

 األرباح الستحقاق تداول يوم آخر 2021 مارس 18

 قاق(االستح يوم األسهم سجل في المساهم اسم تقييد ليتم األرباح، الستحقاق تداول يوم آخر(

 استحقاق بدون السهم تداول تاريخ   2021 مارس 21

 لألرباح( استحقاق بدون تداول يوم )أول

  االستحقاق يوم 2021 مارس 22

 على الحصول في الحق لهم التاريخ هذا في األسهم سجل في أسمائهم المقيد )المساهمون

 األرباح(

 الدفع يوم 2021 أبريل 5

 المستحقين( المساهمين على األرباح توزيع فيه سيتم الذي )اليوم

 

 توزيعات خصم بعد وذلك المستبقاة، األرباح إلى بحريني دينار 56,306 األرباح صافي من المتبقي ترحيل -ب

 .األرباح

 

دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة  24,000صرف مبلغ  على -6

 والسياحة.

 



 

وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين  2020تقرير حوكمة الشركات لسنة  -7

 كزي.المر

 

مع أي من األطراف ذات العالقة  2020ديسمبر  31بند التبليغ وعلى العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية  -8

 من قانون الشركات التجارية. 189( من البيانات المالية تماشياً مع المادة 20كما هو مبين في اإليضاح رقم )

 

 .2020ديسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  -9

 

م 2021ديسمبر  31إعادة تعيين السادة/ كي بي إم جي فخرو كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في   -10

 وتخويل مجلس اإلدارة تحديد أتعابهم.

 

 من قانون الشركات التجارية. 207ال توجد أية مواضيع اخرى مستجدة عن بنود جدول األعمال طبقاً للمادة على ان   -11

 

 FATIMA EBRAHIM ALEMADI Name اإلسم

 المسمى الوظيفي
GENERAL COUNSEL, BOARD SECRETARY 

AND COMPLIANCE OFFICER 
Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 


