
يسر رئيس مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع 
الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 
23 ذو الحجة 143٨هـ الموافق 14 سبتمبر 201٧م في مقر شركة انوفست، مرفأ البحرين المالي، 
البرج الشرقي، الطابق 19، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:
1 – قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 5 مارس 201٧م والتصديق 

عليه.

بداية  من  الفترة  خالل  بتصرفاتهم  يتعلق  ما  كل  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  ذمة  إبراء   –  2
14 سبتمبر201٧.  201٧ وحتى  المالية  السنة 

3 – قبول استقالة أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ 2٨ أغسطس201٧.

5 أعضاء. ٧ أعضاء إلى  4– الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 

البحرين  مصرف  لموافقة  خاضعة  القادمة،  سنوات  للثالث  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب   –5
المركزي.

مالحظات هامة للمساهمين:
الحضور 	  االجتماع  عقد  بتاريخ  للشركة  المساهمين  أسمه في سجل  يحق ألي مساهم مسجل 

شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص لحضور االجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين 
االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 ساعة على األقل  من موعد االجتماع.	 

يمكن أن تسلم  بطاقة التوكيل باليد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس على العناوين التالية:	 
البرج الشرقي، طابق 19، المنامة – مملكة البحرين،  الكائنة بالمرفأ المالي،  - مكاتب الشركة، 

فاكس  9٧31٧104٧91+ .
- مسجلي األسهم السادة "فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م." بمكتبهم رقم ٧4 بالدور السابع – 
برج الزامل ، مبنى 31 ، طريق 3٨3 ، مجمع 305 ، المنامة – مملكة البحرين فاكس 9٧31٧212055+ 

. Bahrain.helpdesk@karvy.com  أو عن طريق البريد االلكتروني

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

ملء 	  القادمة  للفترة  اإلدارة  مجلس  لعضوية  أنفسهم  ترشيح  في  الراغبين  المساهمين  على 
استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من ) موقع الشركة:www.inovest.bh ( مع الحرص 
ارسال  ثم  ومن  الترشح.   استمارة  في  الواردة  و  المطلوبة  المعلومات  بجميع  تزودينا  على 
االستمارات األصلية  الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ  201٧/9/12  إلى قسم العالقات 
العامة و عالقات المستثمرين في الشركة،  إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على 
عنوان الشركة، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة و ذلك للحصول على الموافقات 

الرسمية قبل يوم اإلجتماع.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد االجتماع المقرر أعاله، فسيعقد إجتماع ثاني لجدول 	 
األعمال نفسه في يوم االربعاء 4 محرم  143٨هـ ، الموافق 24 سبتمبر 201٧.   

دعوة
الجمعية العامة العادية

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


