
العامة  الجمعية  إجتماع  لحضور  الكرام  المساهمين  السادة  دعوة  ش.م.ب  إنوفست  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
مارس   29 الموافق  1436هـ  اآلخرة  جمادى   9 االحد  يوم  ظهرًا  الواحدة  الساعة  تمام  في  عقده  والمقرر  العادية 
وذلك  البحرين،  مملكة   - الصناعية  سلمان  مدينة  لالستثمار  البحرين  مرسى  لشركة  الرئيسي  المقر  في  2015م 

التالي: األعمال  جدول  وإقرار  لمناقشة 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

عليه. والتصديق  2014م  مارس   31 بتاريخ  المنعقد  السابق  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  محضر  قراءة   –1

عليه.  والتصديق  2014م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  الشركة  أعمال  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  مناقشة   –2

31ديسمبر2014م. في   المنتهية  المالية  للسنة  الشركة  أعمال  عن  الشرعية  الرقابة  هيئة  تقرير  إلى  االستماع   –3

2014م. ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  عن  الحسابات  مدققي  تقرير  إلى  االستماع   –4

عليها. والتصديق  2014م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  المالية  البيانات  مناقشة   –5

الشركة بمتطلبات مصرف  والتزام  31 ديسمبر2014م  المنتهية في  المالية  للسنة  الشركة  تقرير حوكمة  6– مناقشة 
عليه. والتصديق  المركزي  البحرين 

في                                    المنتهية  المالية  السنة  عن  بتصرفاتهم  يتعلق  ما  كل  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  ذمة  إبراء   –7
ديسمبر2014م.   31

.2015 11 فبراير  تاريخ  اإلدارة في  8– قبول استقالة أعضاء مجلس 

المركزي. البحرين  مصرف  لموافقة  خاضعة  القادمة،  سنوات  للثالث  اإلدارة  لمجلس  أعضاء   7 انتخاب   –9

مجلس  وتفويض  2015م  ديسمبر   31 في  تنتهي  التي  المالية  للسنة  الحسابات  مدققي  تعيين  إعادة  أو  تعيين   –10
المركزي.   البحرين  مصرف  لموافقة  خاضعة   ، لتحـديد أتعابهم  اإلدارة 

لتحـديد أتعابهم،  اإلدارة  مجلس  وتفويض  2015م،  لعام  الشرعية  الرقابة  هيئة  أعضاء  تعيين  إعادة  أو  تعيين   –11
المركزي. البحرين  مصرف  لموافقة  خاضعة 

التجارية. الشركات  قانون  من   207 للمادة  طبقًا  أعمال  من  يستجد  12– ما 

مالحظات هامة للمساهمين:
إلى . 1 بطلب  التقدم  اإلدارة  مجلس  لعضوية  أنفسهم  ترشيح  في  يرغبون  الذين  المساهمين  السادة  من  يرجى 

سكرتير مجلس اإلدارة مرفقًا بنسخ من جواز السفر والهوية ونسخة من السيرة الذاتية على عنوان الشركة:  مرفأ 
البحرين المالي، البرج الشرقي الطابق 20 ، المنامة مملكة البحرين أو عبر  البريد اإللكتروني  elect@inovest.bh في 
موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم األربعاء 25 مارس 2015م، مع مراعاة أحكام المادة )173( من قانون 

الشركات التجارية البحريني رقم )21( لسنة   2001م ومتطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الترشح للعضوية.

بطاقة  من  نسخة  على  والحصول  ديسمبر2014م   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  الختامية  البيانات  على  لإلطالع     .2
 www.inovest.bh :التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للشركة على

3.   يجب إيداع التوكيالت )مستندات التفويض( لدى مكاتب الشركة، الكائنه بالمرفأ المالي، البرج الشرقي، طابق 20، فاكس: 
17104791 973 +، أو  لدى مسجلي األسهم السادة شركة كارفي كمبيوتر شير، برج الزامل، مكتب 74 ، شارع الحكومة، 
مملكة البحرين، فاكس 17212055 973 + أو عن طريق البريد اإللكتروني bahrain.helpdesk@karvy.com  في موعد 

أقصاه 24 ساعة من قبل موعد االجتماع.

4.     ال يجوز توكيل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، كما ال يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من 5% من رأس 
المال غير  أسهمه الشخصية، وفقًا للمادة 203 من قانون الشركات التجارية البحريني رقم )21( لسنة  2001م.

5.      في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع المقرر أعاله، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية 
لجدول األعمال نفسه في يوم االحد 16 جمادى اآلخرة 1435هـ ، الموافق 5 إبريل 2015م. في نفس الوقت والمكان .

دعوة
www.inovest.bhالجمعية العامة العادية

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية إسالمية 


