
 

 

 

 ب ش.م. ة لإلستثمارالشركة الخليجية المتحد
  لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لإلنعقاددعوة 

 
والمقرر  العادية مومية ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية الع لالستثماريسر مجلس إدارة الشركة الخليجية المتحدة 

مملكة البحرين    –المنامة    -  32طابق    -برج المؤيد  -بمقر الشركة بضاحية السيفالساعة الواحدة    2020  مارس  29الموافق  االحد   يوم    اعقده

وفي حال لم يكتمل  في نفس المكان و الزمان، 2020 ابريل 5 الموافق  حديوم األواذا لم يكتمل النصاب فسوف يتم تأجيل االجتماع الي ، 

المبين ادناه واتخاذ القرارات وذلك لمناقشة واقرار جدول األعمال م  2020ابريل  12 حداالجتماع الى يوم اال لالنصاب فسوف يتم تأجي

 الالزمة بشأنه. 

 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية:  
 والمصادقة عليه.  2019 ابريل 3محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  قراءة .1

 عليه.  المصادقةو 31/12/2019تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  مناقشة .2

 . 31/12/2019للسنة المالية المنتهية في  البيانات المالية عن الخارجيين االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات .3

 . والمصادقة عليها 31/12/2019هية في لسنة المالية المنتمناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن ا .4

ووزارة الصناعة والتجارة  الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي موالتزا 2019مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة  .5

 .  و المصادقة عليه والسياحة

مع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما هو مبين    31/12/2019 في العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهيةن التبليغ ع .6

 .  من قانون الشركات التجارية 189من البيانات المالية تماشياً مع المادة  (32)يضاح رقم في اإل

 31/12/2019في  كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهيةإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  .7

 .وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم 2020حسابات للسنة المالية تعيين أو إعادة تعيين مدققي ال .8

 . من قانون الشركات التجارية  207مايستجد من أعمال طبقا للمادة  .9

 
 مالحظات هامة للمساهمين : 

 
امل بناية رقم يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل السادة شركة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م بمكاتبهم الكائنة بالطابق السابع في برج الز ▪

،    17212055  فاكس:،  17215080 هاتف:،  514المنامة مملكة البحرين ص.ب.  - 305مجمع    383طريق    31

bahrain.helpdesk@karvy.com 2020مارس    12تاريخ  خميسبدءا من يوم ال . 

من الموقع االلكتروني لبورصة البحرين و الموقع االلكتروني للشركة  31/12/2019يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  ▪

www.ugiccorp.com 

اإلجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور اإلجتماع يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد  ▪

 و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة. 

يض من المساهم يخّوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم خطاب تفو ▪

 يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.

(. و يمكن أن تسلم   32المنامة طابق   -ي مقر الشركة في برج المؤيدساعة على األقل  من موعد اإلجتماع  )ف 24يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل  ▪

( مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد  vkrish@ugiccorp.com( أو البريد اإللكتروني ) 17581644بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس )

 الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.  المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء

 ( 17581654ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عالقات المستثمرين على الرقم التالي: ) ▪


