بيان صحفي
مجموعة إنوفست تعقد االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  ٪5على السادة المساهمين
المنامة ،مملكة البحرين  31مارس  :2019أعلنت مجموعة إنوفست ش.م.ب عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام
 2018في قاعة بورصة البحرين في مرفأ البحرين المالي ،والتي تم خاللها مناقشة أداء المجموعة والبيانات المالية المدققة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2018وقد حضر االجتماع عدد من مساهمي الشركة وممثليهم ليكتمل بهم النصاب القانوني
إلنعقاد االجتماع .وقد ترأس االجتماع د.عمر المطوع رئيس مجلس اإلدارة ،وبحضور السيد ياسر الجار الرئيس التنفيذي ،الى
جانب ممثل هيئة الرقابة الشرعية الشيخ داود بن عيسى ،وممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة أرنست أند يونج .كما حضر
االجتماع ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ،و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين.
أفتتح رئيس مجلس اإلدارة الدكتور عمر المطوع االجتماع باسم هللا والصالة والسالم على رسوله شاكرا َ هللا عز وجل على
توفيقه فيما حققته المجموعة خالل العام المنصرم ،ومعربا ً في الوقت نفسه عن بالغ تقديره للسادة المساهمين والجهات الرقابية
لدعمهم المتواصل خالل هذه السنة وبعدها ،بدأ االجتماع بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة ،والذي تضمن مناقشة والتصديق
على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2018واالستماع إلى تقرير هيئة
الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات ،واالستماع إلى تقرير الحوكمة والمصادقة عليه .كما تم خالل االجتماع الموافقة على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  ٪5على السادة المساهمين.
وعلى هامش اجتماع الجمعية وتعليقا ً على هذه النتائج االيجابية قال الدكتور عمر المطوع رئيس مجلس اإلدارة" :لقد أشرت
في نفس هذا الوقت من العام الماضي إلى أننا لن ندخر جهدا ً في تأكيد إلتزام مجموعة إنوفست في زيادة المكاسب لصالح
المساهمين ،وعليه ،يسرني اليوم أن نعلن عن توزيع أرباح نقدية بنسبة  %5على السادة المساهمين ،وذلك بعد تحقيق صافي
ربح وقدره  14مليون دوالر أمريكي .إن مجلس إدارة انوفست إستطاع خالل عام  2018بإدارة دفة قيادة الشركة نحو
اإلستقرار والنمو فى االرباح وقد نجحنا في وضع أهم مرتكزين للمرحلة المقبلة اولهما تحديد فريق العمل التنفيذى وثانيهما
تحديد التوجه والمسار المستقبلي إلنوفست .ونحن نهدف اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى التأكيد على حرصنا التام على تحقيق
التنمية المستدامة.
ومن جانبه علّق السيد ياسر الجار ،الرئيس التنفيذي للشركة بقوله ":إن النتائج التي حققناها لعام  2018تحفزنا كإدارة تنفيذية
للشركة للبدء باالستراتيجية الجديدة للمرحلة القادمة .فلقد باشرنا أعمالنا لعام  2019باألدوات والوسائل الالزمة التي نضمن
خاللها تنفيذ استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا الموضوعة للثالث سنوات المقبلة ،ومنها تنويع محفظتنا االستثمارية لتشمل قطاعات
وأسواق جديدة والسعي لتحقيق أداء وعوائد أفضل .وأخيرا ً أنهى السيد ياسر الجار كلمته معبرا عن ثقتة بأن العام  2019سيكون
عاما ً ناجحا ً آخر يستمر فيه مواصلة الربحية والعوائد المجزية بمشيئة هللا.
للتنويه ،إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت مع العلم
بأن إنوفست مدرجة تحت رمز التداول ” “INOVEST$لبورصة البحرين و  “INOVEST/817”.لبورصة الكويت.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست إنوفست في عام  ،2002وهي مؤسسة االستثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي كشركة استثمارية (فئة أ) .تغطي
إنوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،اإلستثمار املباشر ،واالستثمار والتطويرالعقاري .إنوفست هي الشركة األم ملجموعة من الشركات اململوكة بالكامل لها وهي
شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة مرس ى البحرين لالستثمار ،وغيرها .إن شركة إنوفست مدرجة في كل من
بورصة البحرين وبورصة الكويت .للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.inovest.bh :

