
دعوة
الجمعية العامة غير العادية

العامة  الجمعية  اجتماع  لحضور  الكرام  المساهمين  السادة  دعوة  ب  م.  ش.  إنوفست  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
العاشرة  الساعة  تمام  في   ،٢٠١٨ نوفمبر   ٤ الموافق  االحد  يوم  تعالى  الله  بإذن  عقده  تقرر  والذي  العادية  غير 
البحرين،  المنامة، مملكة   ،١9 الشرقي، طابق  البرج  المالي،  البحرين  بمرفأ  الشركة  مكاتب  والنصف صباحًا، في 
االحد،  يوم  الثاني  االجتماع  يعقد  سوف  االجتماع  هذا  لعقد  الالزم  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي 
أكثر من ثلث المساهمين، وإذا لم يتوفر النصاب  الزمان والمكان بحضور  ٢٠١٨، في نفس  ١١ نوفمبر  الموافق 
بحضور  والمكان  الزمان  نفس  ٢٠١٨ في  نوفمبر   ١٨ الموافق  االحد  يوم  الثالث  االجتماع  يعقد  القانوني سوف 

التالي: األعمال  لمناقشة وإقرار جدول  المساهمين، وذلك  ربع  أكثر من 

العادية: غير  العامة  الجمعية  اجتماع  أعمال  جدول 

.٢٠١6 ٢١ مارس  بتاريخ  المنعقد  السابق  اعتماد محضر االجتماع   –١

رقم  للقانون  وفقًا  صياغته  وإعادة  للشركة  األساسي  النظام  على  الالزمة  التعديالت  إجراء  على  الموافقة   –٢
)١( لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )٢١( لسنة ٢٠٠١ 

المركزي.   البحرين  لموافقة مصرف  خاضعة  العادية،  غير  العامة  الجمعية  تقرها  التي  والتعديالت 

في  المعنية  الرسمية  الجهات  مع  الالزمة  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  تفويض   –3
الضرورية. الرسمية  الموافقات  على  الحصول  أجل  من  البحرين  مملكة 

 
للمساهمين: هامة  مالحظات 

يحق ألي مساهم مسجل أسمه 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 أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس 

و أعضاءمجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل ٢٤ ساعة على األقل من موعد االجتماع.

على  األسهم  مسجلي  أو  الشركة  طريق  عن  الفاكس  أو  اإللكتروني  البريد  أو  باليد  التوكيل  بطاقة  تسليم  يمكن 

العناوين التالية:

- إنوفست: مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١9، المنامة – مملكة البحرين

فاكس 9٧3١٧١٠٤٧9١+

EGMproxy@inovest.bh بريد إلكتروني

- فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م. )مسجلي األسهم(: مكتب رقم ٧٤ بالدور السابع – برج الزامل ، مبنى 3١، طريق 

3٨3 ، مجمع 3٠٥ ، المنامة – مملكة البحرين 

فاكس 9٧3١٧٢١٢٠٥٥+  

Bahrain.helpdesk@karvy.com  بريد إلكتروني

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

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية إسالمية 
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www.inovest.bh


