مجموعة البركة المصرفية

ش.م.ب.

اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية
اإلثنين  30نوفمبـر 2020
قاعة الشيخ صالح كامل  -الطابق األول
المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
المنامة ،مملكة البحرين
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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
يســر مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب«( .المجموعــة») أن يدعــو مســاهمي المجموعــة الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة غيــر العاديــة المقــرر انعقــاده فــي تمــام الســاعة  11:00مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق  30نوفمبــر 2020م فــي المقر الرئيســي
للمجموعــة  -قاعــة الشــيخ صالــح كامــل رحمــه اللــه  /الطابــق األول  -خليــج البحريــن مملكــة البحريــن ،وذلــك لبحــث بنــود جــدول األعمــال المبينــة
أدنــاه واتخــاذ القــرارات المالئمــة بشــأنها ،وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب ،فســيكون االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العموميــة غيــر
العاديــة كمــا فــي المالحظــات أدنــاه :
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.1
			

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بالتخلــي طواعيــة عــن رخصــة تقديــم الخدمــات المصرفيــة بالجملــة والحصــول
على ترخيص شركة استثمار من الفئة  1مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
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الموافقــة علــى تغييــر االســم التجــاري للمجموعــة مــن مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب .إلــى مجموعــة البركــة
ش.م.ب .أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
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الموافقــة علــى تعديــل أهــداف وأنشــطة المجموعــة المبينــة فــي عقــد التأســيس والنظــام األساســي الحالــي لتتطابــق
مــع األهــداف الخاصــة بشــركة اســتثمار مــن الفئــة  1حســب عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعدليــن والمعــاد
صياغتهما والموزعين على المساهمين ،مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
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الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس للمجموعــة ونظامهــا األساســي وإعــادة صياغتهمــا بالكامــل مــع مراعــاة
الحصــول علــى موافقــات الجهــات الرقابيــة المعنيــة بغــرض إحــداث التعديــات الالزمــة بموجــب تعديــات قانــون الشــركات
التجاريــة ،متطلبــات المجلــد الرابــع (أعمــال االســتثمار) مــن مجلــد توجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي  ،متطلبــات
الفصــل الخــاص بحوكمــة الشــركات ( )HC Moduleمــن المجلــد الســادس مــن مجلــد توجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي
وكذلــك القــرار الــوزاري رقــم  19لســنة  2018بشــأن ميثــاق حوكمــة الشــركات ،ودمــج جميــع التعديــات الســابقة فــي عقــد
التأسيس والنظام األساسي المعدلين والمعاد صياغتهما.
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الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ولتنفيــذ أي مســتندات ضروريــة أو تحريرهــا
بهــدف تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للبنــود ســالفة الذكــر ،بمــا فــي ذلــك توقيــع عقــد التأســيس
والنظــام األساســي المعدليــن والمعــاد صياغتهمــا بالكامــل أمــام كاتــب العــدل وتوقيــع أي نمــاذج أو مســتندات
تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات:
.1

.2
.3

.4

فــي حالــة توكيــل الغيــر ،علــى الســادة المســاهمين إيــداع التوكيــل (الصيغــة موجــودة بالموقــع اإللكترونــي ( )www.albaraka.comلــدى شــركة كفيــن تكنولوجيــز
 البحريــن ذ.م.م ،بــرج الزامــل  -المنامــة – مملكــة البحريــن  -هاتــف +973 17215080 :فاكــس+ 973 17212055 :بريــد الكترونــي Bahrain.helpdesk@karvy.comقبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة.
ال يجــوز أن يكــون المفوضــون (باســتثناء ممثلــي األشــخاص االعتبارييــن) رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وموظفيهــا (طبقــاً للمــادة  203مــن
قانون الشركات التجارية رقم  2001/21وتعديالته).
يكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة صحيحــاً إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ثلثــي أســهم رأس المــال الصــادر علــى األقــل ،فــإذا لــم يتوفــر هــذا
النصــاب يتــم عقــد اجتمــاع ثانــي بتاريــخ  7ديســمبر 2020م فــي نفــس الزمــان والمــكان ،ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً بحضــور مســاهمين يمثلــون أكثــر مــن ثلــث
أســهم رأســمال المجموعــة الصــادر ،وفــي حالــة عــدم توفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع الثانــي ينعقــد االجتمــاع الثالــث فــي نفــس الزمــان والمــكان بتاريــخ 14
ديسمبر 2020م ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأسمال المجموعة الصادر.
الوثائــق الخاصــة باالجتمــاع ســتكون متوفــرة يــوم االجتمــاع وعلــى موقــع المجموعــة اإللكترونــي ،www.albaraka.com :كمــا يمكــن الرجــوع لموقــع المجموعــة
لالطالع على وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق بتاريخ  20مارس 2019م.

مجموعة البركة المصرفية
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب رقم1882 :
خليج البحرين ,مملكة البحرين
هاتف+ 973 17541122 :
فاكس+ 973 17536533 :
albaraka.com

ش.م.ب.

عالقات المستثمرين:

السيد  /أحمد عبد الغفار
نائب رئيس أول  -عالقات المستثمرين
هاتف+ 973 17520701 :
+ 973 17541122
فاكس+ 973 17910911 :
aghaffar@albaraka.com

سجل تجاري رقم ( 48915مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

شركة كفين تكنولوجيز البحرين ذ.م.م
مكتب  ، 74الدور السابع ،برج الزامل
ص.ب 514 .المنامة
مملكة البحرين
هاتف+ 973 17215080 :
فاكس+ 973 17212055 :
bahrain.helpdesk@karvy.com
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بطـاقـة توكـيـل
ً
ـاهما فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة (ش.م.ب)
أنــا الموقــع أدنــاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتــي مسـ

قــد وكلــت السيد/الســيدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالحضــور والتصويــت نيابــة
عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمجموعــة المقــرر عقــده فــي تمــام الســاعة  11:00مــن صبــاح يــوم االثنيــن

الموافــق  30نوفمبــر 2020م بالمقــر الرئيســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة  -قاعــة الشــيخ صالــح كامــل الطابــق األول  -خليــج
البحريــن ( )Bahrain Bayمملكــة البحريــن أو أي اجتمــاع مؤجــل واعتمــاد النقــاط التاليــة:

اجتماع الجمعية العامة العادية
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الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بالتخلــي طواعيــة عــن رخصــة تقديــم الخدمات المصرفيــة بالجملة والحصول
على ترخيص شركة استثمار من الفئة  1مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
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الموافقــة علــى تغييــر االســم التجــاري للمجموعــة مــن مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب .إلــى مجموعــة البركــة
إضافة ش.م.ب .بعد كلمة البركة أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
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الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام األساسي الحالي لتتطابق
مع األهداف الخاصة بشــركة اســتثمار من الفئة  1حســب عقد التأســيس والنظام األساســي المعدلين والمعاد
صياغتهما والموزعين على المساهمين ،مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
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الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس للمجموعــة ونظامهــا األساســي وإعــادة صياغتهمــا بالكامــل مــع مراعــاة
الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديالت الالزمة بموجب تعديالت قانون الشركات
التجاريــة ،متطلبــات المجلــد الرابــع (أعمــال االســتثمار) مــن مجلــد توجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي  ،متطلبــات
الفصل الخاص بحوكمة الشركات ( )HC Moduleمن المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي
وكذلك القرار الوزاري رقم  19لسنة  2018بشأن ميثاق حوكمة الشركات ،ودمج جميع التعديالت السابقة في عقد
التأسيس والنظام األساسي المعدلين والمعاد صياغتهما.
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الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات الالزمة ولتنفيذ أي مســتندات ضرورية أو
تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للبنود سالفة الذكر ،بما في ذلك توقيع عقد التأسيس
والنظــام األساســي المعدليــن والمعــاد صياغتهمــا بالكامــل أمــام كاتــب العــدل وتوقيــع أي نمــاذج أو مســتندات
تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

نعم

ال

أمتنع

رقم المساهم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مالحظات هامة للسادة المساهمين:
.1

يجب إيداع هذا التوكيل قبل  24ساعة من موعد االجتماع لدى ( شركة كفين تكنولوجيز البحرين ذ.م.م) برج الزامل  -المنامة – مملكة

.2

ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك لحضور االجتماع.

البحرين  -هاتف +973 17215080 :فاكس +973 212055 :بريد الكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com

