
أنا الموقع أدناه: .................................................................................... بصفتي مساهمًا في شركة إنوفست ش.م.ب 
الجمعية  اجتماع  عني في  نيابة  والتصويت  بالحضور   ............................................................................. السيد/  وكلت  قد 
العامة العادية ، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباحًا يوم الخميس الموافق 2٩ أبريل2021، في قاعة بورصة البحرين. 
الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين. يكون هذا التوكيل صالحًا لهذا االجتماع او اي اجتماع مؤجل عنه وفي حالتي الحضور 

الشخصي او المشاركة عن بعد.

بطاقة توكيل 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2021م.

2- تعيين أو إعادة تعيين السادة أرنست و يونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021، وتفويض مجلس اإلدارة لتحـديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي. 

3- تعيين/ انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء لفترة الثالث سنوات القادمة )2021 - 2023( مع األخذ بعين 

االعتبار بأن التعيين سيكون خاضعًا لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٤- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

النعم

  www.inovest.bhمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية إسالمية 

أسم المساهم : .....................................رقم المساهم : ...................................عدد األسهم :....................................
التوقيع:  ...................................................................................................التاريخ:  ............/ ................./ 2021م

مالحظات هامة للمساهمين:

١- المشاركة في االجتماع:

الحضور شخصيًا: 

يحق ألي مساهم )الشخصيات االعتبارية، الشخص المعنوي( مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي 
شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه )مع األخذ بعين االعتبار بانه سيتم التقيد بالتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي بشأن التجمعات العامة بحيث ال 
يتجاوز إجمالي عدد الحضور عن 30 شخص(، علما بأن التصويت على البند الثاني من جدول األعمال )انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة( سيقتصر على الحضور من المساهمين 

أو حملة التوكيالت. 

المشاركة عن بعد: 

يرجى من المساهمين )الشخصيات االعتبارية، الشخص المعنوي( المسجلين في سجالت الشركة بتاريخ عقد االجتماع الراغبين بحضور االجتماع عبر وسائط االتصال المرئي 
إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة واضحة لجواز سفر المساهم أو من يمثله في التوكيل باإلضافة إلى بطاقة التوكيل على البريد 
اإللكتروني registry@bahrainclear.com، وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر على أن ترسل المستندات المذكورة قبل 2٤ ساعة قبل اليوم المحدد لالجتماع. ويمكن 
المشاركة في االجتماع عبر الرابط الذي سيتم تحميله على الموقع اإللكتروني لشركة إنوفست www.inovest.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com يوم 
اجتماع الجمعية العمومية، علمًا بأن المساهمين أو الموكلين في الحضور عبر هذه الوسيلة ال يمكنهم التصويت على البند الثاني )انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة( بجدول 

أعمال الجمعية العامة العادية.

 www.inovest.bh 2-   يمكن الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي للشركة

3 -  يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 2٤ ساعة على األقل من موعد االجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة 
على:

العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين

registry@bahrainclear.com :البريد اإللكتروني

فاكس:  17228061 ٩73+

٤-    يكون التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

5-   في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يحب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم االعتباري، ويجب أن يكون 
التوكيل مختومًا بختم الشخصية االعتبارية.

6-   يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكياًل لحضور االجتماع )سواء شخصيًا أو عبر وسائل االتصال المرئي( تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر 
باإلضافة إلى لتوكيل.

الجمعية  اجتماع  المحدد النعقاد  الموعد  ، وذلك قبل   www.inovest.bh :للشركة اإللكتروني  الموقع  على  بالترشيح  الخاصة  وبياناتهم  المرشحين  أسماء  7-   سيتم نشر 
العمومية للشركة بخمسة أيام على األقل.


