
دعوة وجدول اجت�ع الجمعية العامة العادية واجت�ع الجمعية العامة غ� العادية
ملساهمي رشكة الخليج املتحد القابضة ش.م.ب.

يــرس مجلــس إدارة رشكــة الخليــج املتحــد القابضــة ش.م.ب. (يشــار إليهــا فيــ� يــيل باســم "الرشكــة") دعــوة املســاهم
 الكــرام لحضــور اجتــ�ع الجمعيــة العامــة 

ــاء  ــوم األربع ــن) ي ــت البحري ــراً (بتوقي ــام الســاعة ١٢ ظه ــوايل يف � ــىل الت ــرر عقدهــ� ع ــن تق ــة اللذي ــ� العادي ــة غ ــة العام ــ�ع الجمعي ــك اجت ــة وكذل العادي

املوافــق ٣١ مــارس ٢٠٢١ وذلــك مــن خــالل وســائل التواصــل املــر°، ويف حالــة عــدم توفــر النصــاب القانــو¤ الــالزم لعقد االجت�ع
 ســوف يعقــد االجتــ�ع الثا¤ يف 

�ــام الســاعة ١٢ ظهــراً (بتوقيــت البحريــن) يــوم األربعاء املوافق ٧ إبريل ٢٠٢١، وإذا ¼ يتوافر النصاب القانو¤ ســوف يعقد االجت�ع الثالث يف �ام الســاعة ١٢ ظهراً 

(بتوقيت البحرين) يوم األربعاء املوافق ١٤ إبريل ٢٠٢١، وذلك ملناقشة جداول األع�ل املبينة ادناه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.

نوجه السادة املساهم
 الكرام إىل رضورة إتباع التعلي�ت والخطوات اإلرشادية التالية لض�ن مشاركتهم يف االجت�ع بكل مرونة:

١) ارســال طلــب حضــور االجتــ�ع مــع صــورة واضحــة مــن البطاقــة الشــخصية أو مــن جــواز الســفر للمســاهم أو مــن Êثلــه باإلضافــة إىل نســخة مــن بطاقــة 

التفويض ورقم االتصال عىل الربيد اإللكرتو¤ info@ughbh.com وذلك للتحقق من هوية الحارض وذلك قبل ٢٤ ساعة عىل األقل من موعد االجت�ع. 

٢) بعد استالم كافة املستندات املعلومات املطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط لنظام التواصل املر° املتعلق باالجت�ع. 

أوالً: جدول أع�ل الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محرض اجت�ع الجمعية العمومية العادية السابق املنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ واملصادقة عليه. 

٢. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ واملصادقة عليه.

٣. االست�ع إىل تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠.

٤. مناقشة البيانات املالية للرشكة ك� يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ واملصادقة عليها.

٥. مناقشة تقرير حوكمة الرشكات لسنة ٢٠٢٠ ومدى التزام الرشكة Ýتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومرصف البحرين املركزي واملصادقة عليه.

٦. التبليــغ عــن العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف ٣١ ديســمرب ٢٠٢٠ مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة كــ� هــو مبــ
 يف اإليضــاح رقــم 

(٢٩) من البيانات املالية �اشياً مع املادة ١٨٩ من قانون الرشكات التجارية.

٧. إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بترصفاتهم القانونية عن السنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠.

٨. تعي
 أو إعادة تعي
 مراقبي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١ وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد األتعاب بعد الحصول عىل موافقة الجهات الرقابية.

٩. ما يستجد من أع�ل طبقا لنص املادة ٢٠٧ من قانون الرشكات التجارية.

ثانيا: جدول أع�ل الجمعية العامة غ� العادية:

١. قراءة محرض اجت�ع الجمعية العامة غ� العادية للرشكة واملنعقد بتاريخ ١٥ نوفمرب ٢٠٢٠ واملصادقة عليه.

٢. شــطب الخســائر املرتاكمــة البالغــة ١٠٠,٥٥٣ ألــف دوالر أمريــä مقابــل حســاب عــالوة إصدار الرشكة ك� هــو مب
 يف البيانــات املالية املدققة للرشكة للســنة 

املاليــة املنتهيــة يف ٣١ ديســمرب ٢٠٢٠ وتفويــض الســيد حســ
 الال¤ التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع عــىل أي مســتندات مــن أجــل تنفيــذ الشــطب، بعــد 

الحصول عىل املوافقات الرقابية الالزمة.

                                                                                                                           بالنيابة عن رشكة الخليج املتحد القابضة ش.م.ب.

                                                                              مسعود حيات

                                                                                      رئيس مجلس اإلدارة

مالحظة هامة للمساهم�:

Êكنكم الحصول عىل البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف ٣١ديسمرب ٢٠٢٠ عىل موقع الرشكة وبورصة البحرين 

www.ughbh.com كنكم الحصول عىل نسخة من بطاقة التوكيل من خالل املوقع االلكرتو¤ للرشكةÊ

يحــق ألي مســاهم مســجل أســمه يف ســجل املســاهم
 للرشكــة بتاريــخ عقــد االجتــ�ع الحضــور شــخصياً أو أن يــوكل خطيــاً عنــه أي شــخص لحضــور االجتــ�ع 

والتصويت نيابة عنه مع األخذ بع
 االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غ� رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الرشكة.

يف حــال إذا كان املســاهم رشكــة، يجــب عــىل الوكيــل الــذي يحــرض االجتــ�ع تقديــم خطــاب تفويــض مــن املســاهم يخّولــه بأنــه املــوكل لذلــك املســاهم، 

ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص املفوض بالرشكة ومختوماً بختم الرشكة وأن يقدم قبل انتهاء املوعد املحدد إليداع التوكيل.

يجــب إيــداع التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل ٢٤ ســاعة عــىل األقــل مــن موعــد االجتــ�ع عــىل عنــوان الرشكــة. وÊكــن أن تســلم بطاقــة التوكيــل باليــد أو الربيد 

أو الفاكس (١٧٥٣٣٦٥٤ ٩٧٣+) أو الربيد اإللكرتو¤ (wadia@ugbbah.com) مع التأكد من استالمها قبل انتهاء املوعد املحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل 

التي تقدم بعد انتهاء املوعد املحدد تعترب غ� صالحة ألغراض االجت�ع.

ألي استفسارات يرجى االتصال عىل الرقم التايل: (١٧٥٣٣٢٣٣ ٩٧٣+)
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