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 إعالن إستحقاقات األسهم

Corporate Action Announcement 
 

 

 Date 06/04/2021 التاريخ

 إسم الشركة 
 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

GFH Financial Group B.S.C.  
Company Name 

 GFH Trading Code رمز التداول

 BH000A0CAQK6 ISIN Code رقم الترميز العالمي

 Trading Currency دوالر أمريكي US Dollar عملة التداول

  US$ 0.265 Par Value القيمة اإلسمية

  OGM /EGM  Date 06/04/2021 تاريخ اجتماع الجمعية العمومية

 Record Date 13/04/2021 تاريخ التسجيل

 Ex- Date 12/04/2021 تاريخ التداول دون إستحقاق

 Change Date 12/04/2021 تاريخ التغيير

 طريقة الزيادة أو التخفيض في رأس المال
 توزيع أسهم منحة

Distribution of bonus shares 

Method of Increase or Decrease 

in Capital 

 N/A Subscription إكتتاب

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة 

 السابقة
- 

Previous Total No. of issued and 

fully paid shares 

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة 

 الجديدة
- 

New Total No. of issued and fully 

paid shares 

إجمالي رأس المال الصادر و المدفوع 

 السابق
- 

Previous Total issued and fully 

Paid up Capital 

إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع 

 الجديد 
- 

New Total issued and fully Paid 

up Capital 

 Bonus Shares 94,339,623 أسهم منحة

 % Percentage 2.56 نسبة الزيادة %

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة 

 السابقة
3,681,650,441 

Previous Total No. of issued and 

fully paid shares 

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة 

 الجديدة
3,775,990,064 

New Total No. of issued and fully 

paid shares 

إجمالي رأس المال الصادر و المدفوع 

 السابق
US$ 975,637,367 

Previous Total issued and fully 

Paid up Capital 

إجمالي رأس المال الصادر و المدفوع 

 الجديد 
US$ 1,000,637,367 

New Total issued and fully Paid 

up Capital 

 Capital Decrease - خفيض رأس المالت

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة 

 السابقة
- 

Previous Total No. of issued and 
fully paid shares 



 

إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة 

 الجديدة
- 

New Total No. of issued and fully 
paid shares 

إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع 

 السابق
- 

Previous Total issued and fully 
Paid up Capital 

إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع 

 الجديد
- 

New Total issued and fully Paid 
up Capital 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

 Head of Compliance & AML Title رئيس اإللتزام ومكافحة غسل االموال المسمى الوظيفي

 Company Seal ختم الشركة Signature التوقيع

 

 

 


