إعالن لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (ش.م.ك.عامة)
يســر مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة للتمويــل واالســتثمار (ش.م.ك.عامــة) دعــوة املســاهمني الكــرام
حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة وذلــك يــوم «األربعــاء» املوافــق « »2021/05/05يف متــام الســاعة «
الثانيــة عشــرة ظهــر ًا يف « شــيرمانز كلــوب  Chairman’s Clubـ شــرق ـ بــرج كيبكــو ـ شــارع الشــهداء ـ الــدور 54
« وذلــك ملناقشــة البنــود الــواردة علــى جــدول األعمــال :ـ
أو ًال:سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف « »2020/12/31واملصادقة عليه .
ثاني ًا:سماع تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية يف «. »2020/12/31
ثالث ًا:ســماع تقريــر اجلــزاءات واملخالفــات التــي مت توقيعهــا علــى الشــركة مــن قبــل «الرقابيــة (إن وجــدت)» عــن الســنة
املاليــة املنتهيــة يف «. »2020/12/31
رابعـ ًا:سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف « »2020/12/31واملصادقة عليه .
خامس ًا:مناقشة البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية يف « »2020/12/31واملصادقة عليها .
سادس ًا:املوافقــة علــى التعامــات التــي متــت مــع أطــراف ذات صلــة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة يف «»2020/12/31
وتفويــض مجلــس اإلدارة يف التعامــل مــع األطــراف ذات الصلــة حتــى تاريــخ إنعقــاد اجلمعيــة العامــة القادمــة عــن
الســنة املاليــة املنتهيــة يف «.»2020/12/31
سابعـ ًا:املوافقــة علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة بتحويــل مبلــغ مقطــوع « ـ 75,000/د.ك ـ خمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي»
مــن األربــاح حلســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري .
ثامنـ ًا:املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف «. »2020/12/31
تاسع ًا:املوافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف
« »2020/12/31بإســتثناء عضــو مجلــس اإلدارة املســتقل منحــه مكافــأة ماليــة قدرهــا « ـ 18,000/د.ك ـ فقــط
ثمانيــة عشــرة ألــف دينــار كويتــي ال غيــر » .
عاشراً:تفويــض مجلــس اإلدارة بشــراء أو بيــع أســهم الشــركة مبــا ال يتجــاوز « »% 10مــن عــدد أســهمها وذلــك وفقـاً ملــواد
القانــون رقــم ( )7لســنة « »2010والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا .
احلاديعشر:إخــاء طــرف الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وإبــراء ذمتهــم فيمــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة املاليــة
املنتهيــة يف «. »2020/12/31
الثاني عشر:تعيــن أو إعــادة تعيــن مراقــب احلســابات مــن ضمــن القائمــة املعتمــدة بأســماء مراقبــي احلســابات لــدى
«هيئــة أســواق املــال» مــع مراعــاة مــدة التغييــر اإللزامــي ملراقــب احلســابات للســنة املاليــة التــي تنتهــي يف
« 31ديســمبر  »2021وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد األتعــاب .
الثالث عشر:تعيني أو إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة « .»2023 ، 2022 ، 2021

علم ًا بأنه يف حال عدم إكتمال النصاب سيعقد مبشيئة اهلل االجتماع املؤجل

يوم «األربعاء» املوافق « »2021/05/12يف نفس املكان والزمان احملددين

لــذا يرجــى مــن الســادة املســاهمني الراغبــن باحلضــور مراجعــة الشــركة الكويتيــة للتمويــل واإلســتثمار هاتفيــا علــى
أرقــام 22248615« :أو  1889000داخلــي 4502أو عبــر اإلمييــل  »s.shiekh@kfic-kw.comوذلــك الســتالم اســتمارات
التوكيــل وبطاقــة احلضــور وجــدول األعمــال وتقريــر مجلــس اإلدارة

