
 

  العاديـةغير  بطاقــة توكيــل لحضور اجتماع الجمعيـة العامـة
 

_________________   /السيييي  ت دااااا     ااااا )ش.م.ب(  سااااأعي ال  قعن اااا   مساااام  مي  ااااا   بصاااا    ________________________ أناااام قع أداااا  أ ناااام 
بعاا  قعر اا   12:30 اا  ل اامم قعساامعة  2021ساام  م   29 لااما    اا   عقاا ا قع قاا   ع شاا  ة قععم ية غي  بمع ضأا  قع صأ ت نيمبة عن     قج  مع قعج عية قععممة

ساايعق  ق ج  اامع اااأم ق العاامق قع أق اا   اا  لمعااة عاا م قا  اام  قعنصاامب قعقاامنأن  ععقاا  ق ج  اامع  .     ناا ف  ااأا ساايخ نخ  ل ااين قعن اا     قع نممااة   م   ااة قعن اا   
 12:30 اا  ل اامم قعساامعة  2021أا ااأل  13بع  قعر    إذق عم يك  ل قعنصمب  سيعق  ق ج  مع اااأم ق العاامق قع أق اا   12:30   ل مم قعسمعة   2021أا أل     06

 .بع  قعر  
 

 التالية: اعتماد النقاط 
 امتنع ل  نعم البند :

 .2018مارس  29مراجعة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في   .1

 

   

على   .2 ش.  استحواذالموافقة  البحرين  سوليدرتي  "سوليدرتي)"  م.بشركة  أو  على  الشركة"  األصول 100"(  من   ٪

( م)   م.بشركة تآزر ش.التابعة ل التصفية(    تحتالخاصة بعمليات البحرين )بما في ذلك فرع قطر    وااللتزاماتواألعمال  

األخير تآزر)" ملكية  وباستثناء  رأس  70لـ    ة"(  من  ل ٪  المدفوع  للتأمالمال  تآزر  ش.شركة  التكافلي  )الكويت(   م.كين 

 . م.ب.سهم عادي في شركة سوليدرتي البحرين ش 13,333,332، مقابل إصدار (اإلندماج عن طريق اإلستحواذ)

   

المؤرخة   .3 االندماج  وخطة  اتفاقية  على  وتآزر    2021سبتمبر    29الموافقة  سوليدرتي  عمليةبين  األصو  لتغطية  ل  تحويل 

من جدول   5يها في البند  تتم الموافقة عل التي سوف  إصدار األسهم وفقًا لنسبة التبادل )  مقابل إلى سوليدرتي    وااللتزامات

 الجهات الرقابية.  موافقة مع مراعاة الحصول على، األعمال(

   

صول وأعمال تآزر( من  غرض سداد مقابل شراء أبوالمدفوع لشركة سوليدرتي )  الصادر الموافقة على زيادة رأس المال   .4

12,000,000  ( يمثل  بحريني  إلى    120,000,000دينار  )  13,333,333سهم(  يمثل  بحريني    133,333,332دينار 

إصدار   خالل  من  ً   13,333,332سهم(  ً   سهما جديداً عاديا اسمية    بقيمة  جديد  سهم  كل  بقاء  مع  بحريني   0.100،    دينار 

 موافقة الجهات الرقابية.  لىمع مراعاة الحصول علصالح مساهمي شركة تآزر 

   

البالغة   .5 التبادل  مقابل سهم واحد عادي في تآزر )"  0.328الموافقة على نسبة  الشركة  التبادلسهم عادي في  . و  "(نسبة 

للمنفعة مالحظة أن  ال  و  الموافقة تسجيلها  التبادل سيتم  يتماشى مع نسبة  بما  التي سيتم إصدارها  الجديدة  أسهم سوليدرتي 

 ي ، دون أن يتلقى مساهمفي تآزر  و مدفوع  اً صدرم  اً سهم  40,645,093مقابل    ساهمي تآزرو الحصرية لجميع م  الوحيدة

سيتم تقريب  تآزر و  والتزامات٪ من أصول وأعمال  100تآزر أي مقابل نقدي على اإلطالق فيما يتعلق باالستحواذ على  

أقرب عدد   إلى  بالتخفيضحديثًا من قبل سوليدرتي    الصادرةمساهم تآزر في جزء من األسهم    اتاستحقاقفي  أي كسور  

 حديثًا.  الصادرةصحيح من األسهم 

   

باألسهم   فيما يتعلق)إن وجد(    حق األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدةللمساهم الحالي في سوليدرتي أن يتنازل عن   .6

 لصالح مساهمي تآزر. والصادرة  أعاله 4إليها في البند  المشار
   

لقة على تعديل عقد  وافالم .7 النظام األساسي   / المال  شركة سوليدرتيالتأسيس  المذكورة أعاله في رأس  التغييرات   لتعكس 

خيرة في قانون الشركات ، باإلضافة إلى أي تعديالت مطلوبة لالمتثال للتغييرات األوالمدفوع لشركة سوليدرتي   الصادر

 . مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية، التجارية 

   

مد لرئيس السيد أشرف بسيسو والرئيس التنفيذي السيد جواد محتوفيق شهاب ونائب ا  تفويض رئيس مجلس اإلدارة السيد .8

أو  منفردين   لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  لعقد  على  تعديالت    إجراءالتخاذ  النظام األساسي   / أمام   شركة سوليدرتيالتأسيس 

 ذات صلة بهذا الشأن. رقابيةكاتب العدل وتمثيل شركة سوليدرتي أمام أي سلطات 

   

اإلدارة،   .9 مجلس  رئيس  اإلدارةأتفويض  مجلس  رئيس  نائب  التنفيذيو  الرئيس  أو  عقد    منفردين  ،  على  التعديالت  لتنفيذ 

بنود جدول األعمال   اذقد تكون مطلوبة إلنف  تفاقية أخرىالتأسيس والنظام األساسي أمام كاتب العدل وكذلك أي وثيقة أو ا 

   أعاله. 8إلى  1من 

   

    ( من قانون الشركات التجارية. 207أي أمور أخرى وفقاً للمادة ) .10
 
 
 
 

 

 _______________________  : التوق يييع   : المسـاهم رقـم 

                  :هم ااسـم المسـ

                 2021 /    / ريخ:   لتاا                          عـدد األسـهم :

 

 



 مالحظات هامة للسادة المساهمين:     

عبر    على • االجتماع  حضور  في  يرغب  مسجل  مساهم  المرئيأي  )  االتصال  اإللكتروني  البريد  عبر  طلب  للمساهم  إرسال  بالنسبة  المعتمدين  الموظفين 

ساعة قبل تاريخ االجتماع المحدد الذي يحتوي على نسخة واضحة من المستندات   24في موعد ال يتجاوز     registery@bahrainclear.com  :إلىالمؤسسي(

سيحضر ص الذي  الشخ االجتماع إلى    دخول، سيتم إرسال تفاصيل  جرد التحقق من المعلومات المقدمة. بموالمناب عنهي  للمساهم المعن  الثبوتية أو جواز السفر

 االجتماع. 

 االلكتروني موقع الشركة  على  تب الشركة وبشأن االندماج في بورصة البحرين وهو متاح أيًضا في مكا  2021سبتمبر    07اإلدارة بتاريخ  تم نشر تعميم مجلس   •

 جميع المساهمين.قبل للرجوع إليه من 

ألي شخص   ةخطي  إنابةخصيًا أو عن طريق  العامة غير العادية المشاركة في االجتماع شيحق ألي مساهم مسجل في سجل المساهمين في تاريخ اجتماع الجمعية   •

 آخر.

 بورصة البحرين. اإللكتروني لموقع المن  اإلنابةيمكن ألي مساهم الحصول على نسخة من بطاقة  •

مملكة البحرين هاتف:    -المنامة    3203طابق الرابع( صندوق بريد:  ، بوابة المرفأ )اللى مسجل األسهم )البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين الماليإ  اإلنابةيجب تسليم   •

لصالح رئيس مجلس    إنابةيرجى مالحظة أنه ال يجوز لك إصدار  (.  ساعة على األقل من االجتماع  24ل  قب)  +973  17256362فاكس:    +973  17261260

أقارب لم يكونوا  الشركة ما  أو أي من موظفي  أو أعضاء مجلس اإلدارة  )المادة    اإلدارة  الدرجة األولى  التجارية رقم    203من  الشركات  قانون    21/2001من 

 (. 50/2014قانون ب المرسوموتعديالته بموجب 
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