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 شركة استيراد االستثمارية )ش.م.ب(

 دعوة لحضوراجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لالنعقاد

 

  ام يديتة ام رةمرتة ام يمتة دعتةة امرستييررا اماتراب مر تةر اعيرتيم امجر رتةشركة استيرراد اسستياريرية .م.ب.   يسر مجلس إدارة 

ك–بفندق كردون بكبد  نك  2018 متير  21امرةافت   ب األرب تي يتة رة متا بتحي  امريدية عشفي تريب امسيعة  يملشركة وامرقرر عقدي

 ي:وذمك مرنيقشة وإقرار عدول األعريل امييم مملرةكنلبحويبك–قاعةكنلمؤتمونتكبالمنامةك

 

 جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية:

 

 كك.امرصيدقة علره وك2017ماوسكك22كمر ر إعيريم امجر رة  ام رةمرة ام يمة امرن قدة بييريخ قرا ة .1

 .امرصيدقة علرهو  2017ديسرحر  31 تقرير مجلس اإلدارة عا أعريل امشركة ملسنة امريمرة امرنيهرة في منيقشة .2

 . 2017ديسرحر  31في إمى تقرير مدققي امرسيبيت امخيرعررا عا امحرينيت امريمرة ملسنة امريمرة امرنيهرة  اإلسيريم .3

 .امرصيدقة علرهيو  2017ديسرحر  31مرة ملسنة امريمرة امرنيهرة في امحرينيت امريمنيقشة  .4

 على امنرة امييمي: 2017ديسرحر  31تةبرة مجلس اإلدارة بيخصرص بيفي أربي  امسنة امريمرة  امرنيهرة في  إعيريد .5

I.  امقينةني. يدينير برريني إمى اإلحيريط 12,117ترةيل محلغ 

II. قيناوكبحوينيكللسنةكنلماليةك 837,025 فلسكللسهمكنل نحقك نلبالغةك6هاكت  يعكأوباحكنققيةكعلىكنلمساهميبكققو

 .2018ماوسكك28كسيتمكقفعكنألوباحكنلنققيةكفيكتاويخ ك،ك2017قيسمبوكك31نلمنتهيةكفيك

III.  دينير برريني إمى األربي  امرسيحقية.  473,489ترةيل محلغ 

IV. دينير برريني ملسنة  54,600حلغ إعريمي قدره امرةافقة على مقير   تةزيع مايفأة ألع ي  مجلس  اإلدارة بر

 .بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة   2017ديسرحر  31امريمرة امرنيهرة في 

 . .امرصيدقة علره و و إميزاب امشركة بريطلحيت مصرف امحرريا امرركزي 2017منيقشة تقرير حةكرة امشركيت مسنة  .6

 . 2017ديسرحر  31إبرا  ذمة امسيدة أع ي  مجلس اإلدارة عا كل مي يي ل  بيصرفيتهم عا امسنة امريمرة امرنيهرة في  .7

 و تفةيض مجلس اإلدارة بيرديد أت يبهم. 2018ت ررا أو إعيدة ت ررا مدققي امرسيبيت امخيرعررا ملسنة امريمرة  .8

كامشركيت اميجيرية.ما قينةن  207. مي يسيجد ما أعريل طحقيً ملريدة 9

 

 رئيس مجلس اإلدارة -حسين الحسيني                                                           
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__ 

 مالحظات:
نطقةكنلسيفكبوجكنلمؤيقكنلطاب كنلخامسكأ كمبكمسجليكيمربكنست مكنسخةكمبكنلبياناتكنلماليةكمبكمرتبكنلشورةكفيكم .1

،كك514شاوعكنلحر مةك.كصك.بكك74مرتبكوقمكك–نلطاب كنلسابعكك–نألسهمكنلساقةكراوفيكرمبي توكشيوكبوجكنل نملك

أ كنإلط عكعلىكنلبياناتككbahrain.helpdesk@karvy.com،كك17212055،كفارسكك17215080هاتفك

كwww.esterad.netنلماليةكعبكطوي كنلعن نبكنأللرتو نيكللشورةك

 ساعةكمبكم عقكنإلجتماعك.ك48يجبكإيقنعكنلت ريلكلقىكمسجليكنألسهمكقبلك .2

مر ةر شخصريً أو أن يةكل خطريً عنه ير  ألي مسييم مسجل أسره في سجل امرسييررا ملشركة بييريخ عقد اإلعيريم ا .3

أي شخص مر ةر اإلعيريم و اميصةيت نريبة عنه مع األخذ ب را اسإعيحير أن ياةن يذا امةكرل ما غرر رئرس و 

 كككككأع ي  مجلس اإلدارة أو مةظفي امشركة.
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