دعوة لحضور الجمعية
العامة غير العادية
 24نوفمبر 2019

دعوة لحضور الجمعية العامة
غير العادية

Invitation to attend the
Extraordinary General Meeting

يســر مجلــس إدارة بنــك البحريــن الوطنــي ش.م.ب«( .البنــك»)
دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة المقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة  11:00مــن صبــاح يــوم
األحــد الموافــق  24نوفمبــر  2019فــي قاعــة المهــا بفنــدق داون
تــاون روتانــا ،المنامــة ،وذلــك لمناقشــة وإقــرار جــدول األعمــال
اآلتــي .فــي حالــة عــدم إكتمــال النصــاب فســيكون موعــد
اإلجتمــاع القــادم يــوم اإلثنيــن الموافــق  2ديســمبر  2019أو عقــد
اجتمــاع ثالــث ،إذا لــزم األمــر ،يــوم الثالثــاء  10ديســمبر 2019
فــي نفــس الزمــان والمــكان.

The Board of Directors of National Bank of Bahrain BSC (the
“Bank”) is honored to invite its shareholders to attend the
Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 am on
Sunday, 24th November 2019 at the Al Maha Ballroom, Down
Town Rotana Hotel, Manama to discuss and resolve the agenda
items below. If the quorum is not met, a second meeting will
be held on Monday, 2nd December 2019, or a third meeting, if
required, will be held on Tuesday, 10th December 2019 at the
same time and place.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية («جدول األعمال»)

The Agenda of the Extraordinary General Meeting (the
)”“Agenda

 -1الموافقــة علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
الســابق المنعقــد بتاريــخ  6مــارس .2019

1- To approve the minutes of the previous Extra-ordinary
General Meeting held on 6 March 2019.

 -2مناقشــة والموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار
أســهم جديــدة عــن طريــق زيــادة رأس المــال مــن 154,329,258
دينــار بحرينــي الــى مــا يصــل إلــى  168,829,258دينــار بحرينــي
ً
ً
جديــدا
ســهما
مــن خــال إصــدار مــا يصــل إلــى 145,000,000
بقيمــة اســمية قدرهــا  14,500,000دينــار بحرينــي باإلضافــة
لعــاوة إصــدار بقيمــة ســيتم تحديدهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة
حســب ظــروف الســوق ،مــع مراعــاة الحصــول علــى موافقــة
الجهــات التنظيميــة فــي مملكــة البحريــن ،وذلــك لالســتحواذ
علــى حصــة إضافيــة مــن رأس المــال الصــادر لبنــك البحريــن
اإلســامي ش.م.ب .لزيــادة ملكيــة البنــك الــى  %100مــن رأس
المــال الصــادر لبنــك البحريــن اإلســامي ش.م.ب .عــن طريــق
مقايضــة أســهم المســتثمرين والمســاهمين فــي بنــك البحريــن
اإلســامي ش.م.ب بالنســبة للمســاهمين الذيــن يختــارون
مقايضــة األســهم كخيــار لســداد قيمــة األســهم فــي البنــك.

›2- To discuss and approve the Board of Directors
recommendation for the issuance of new shares by increasing
the issued and paid up capital from BD 154,329,258/- up to BD
168,829,258/- by way of issuance of up to 145,000,000 new
shares at a nominal value of BD 14,500,000/- in addition to a
share premium to be determined by the Board of Directors as
per market conditions, subject to the approval of the regulatory
authorities in the Kingdom of Bahrain to acquire a further stake
in the issued share capital of Bahrain Islamic Bank B.S.C. to
increase the holding of the Bank in Bahrain Islamic Bank B.S.C.
up to 100% of the issued share capital of Bahrain Islamic Bank
B.S.C by swapping the shares of the investors and shareholders
of Bahrain Islamic Bank B.S.C. who elect for share swap as a
consideration method for the value of the shares of the Bank .

 -3مناقشــة واعتمــاد تنــازل المســاهمين الحالييــن عــن حــق
األولويــة فيمــا يتعلــق باألســهم العاديــة الجديــدة التــي ســتصدر
بموجــب البنــد ( )2مــن جــدول األعمــال.

›3- To discuss and approve waiver of the current shareholders
pre-emption right to the new ordinary shares that shall be
issued as per item (2) of the Agenda.

 -4تفويــض مجلــس اإلدارة بفــرض أي أحــكام أو شــروط أخــرى
ً
وفقــا للبنــد ( )2مــن جــدول
متعلقــة بعمليــات االســتحواذ
األعمــال.

4- To authorize the Board of Directors to impose any other
provisions or conditions related to the acquisition transactions
stated in item (2) of the Agenda.

 -5الموافقــة علــى تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة و/أو الرئيــس
التنفيــذي أو الشــخص المنــاب عنــه باتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة
لتنفيــذ اإلجــراءات المذكــورة أعــاه ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
المثــال وليــس الحصــر تمثيــل البنــك فــي المفاوضــات النهائيــة
لعمليــات االســتحواذ علــى النحــو المذكــور أعــاه ،واتخــاذ جميــع
الخطــوات الالزمــة مــع أي أطــراف ذات صلــة ،والســلطات
التنظيميــة ذات الصلــة داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن وجميــع
األســواق التــي يتــم ادراج أســهم البنــك فيهــا .باإلضافــة إلــى
الموافقــة علــى تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة و/أو الرئيــس
التنفيــذي أو الشــخص المنــاب عنه/عنهــم بالتوقيــع علــى جميــع
األوراق والعقــود النهائيــة لعمليــة االســتحواذ ،وتنفيــذ وتوقيــع
أي وثائــق أخــرى بشــأن التعديــات التــي ســتطرأ علــى عقــد
التأســيس والنظــام األساســي للبنــك نيابــة عــن المســاهمين
فــي البنــك أمــام كاتــب العــدل فــي مملكــة البحريــن.

5- To approve and authorize the Chairman of the Board and/or
the Chief Executive Officer or the person acting on his behalf to
take all measures necessary to carry out the above mentioned
actions, including and not limited to representing the Bank
in the final negotiations for the acquisitions as mentioned
above and to take all necessary steps with any relevant
parties, relevant regulatory authorities inside or outside of the
Kingdom of Bahrain and all the markets in which the Bank’s
shares are listed. Additionally, to approve and authorize the
Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer or
the person acting on his/their behalf to sign all the documents
and final contracts of the acquisition, and to carry out and sign
any other documents or amendments to the Memorandum
of Association and the Articles of Association of the Bank on
behalf of shareholders of the Bank before the Notary in the
Kingdom of Bahrain.
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6- To approve and authorize the Bank’s Chief Legal Officer
and Corporate Secretary Gaby Samir El Hakim, a Lebanese
National and holder of ID card No. 780639855 to carry out
all the necessary legal procedures to amend the Bank›s
Memorandum and Articles of Association and to note such
on the Commercial Register to affect the above-mentioned
resolutions, and to represent the Bank with this regards before
all official authorities and governmental entities including the
Bahrain Investor’s Centre, the Ministry of Industry, Commerce
and Tourism, the Notary Public Office, the Ministry of Justice
and Islamic Affairs, and all any other competent authorities in
the Kingdom of Bahrain, in addition to signing the amended
Memorandum and Articles of Association and all necessary
papers and documents for such purpose.
Farouk Yousif Khalil Al Moayyed
Chairman of the Board of Directors
3 November 2019

Note: Any shareholders may obtain a copy of the proxy card
from Karvy Computer Share W.L.L, Zamil Tower, 7th Floor,
Office 74, Tel: 17215080 - Fax: 17212055, from 6 November
2019.

 الموافقــة علــى تفويــض الرئيــس التنفيــذي لدائــرة الشــئون-6
 لبنانــي،القانونيــة وســكرتير الشــركة كابــي ســمير الحكيــم
 فــي القيــام،780639855 الجنســية ويحمــل بطاقــة الهويــة رقــم
بكافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتعديــل عقــد تأســيس
البنــك ونظامــه األساســي والتأشــير بذلــك فــي الســجل
 وتمثيــل البنــك مــن أجــل،التجــاري تنفيــذا للقــرارات آنفــة الذكــر
ذلــك أمــام كافــة الجهــات الرســمية والدوائــر الحكوميــة بمــا فيهــا
مركــز البحريــن للمســتثمرين ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة
وإدارة التوثيــق ووزارة العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف
،وغيرهــا مــن الجهــات ذات االختصــاص فــي مملكــة البحريــن
وتوقيــع تعديــل عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي ومــا
.يلــزم مــن أوراق ومســتندات مــن أجــل ذلــك

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
2019  نوفمبر3

 يمكــن للمســاهمين الكــرام الحصــول علــى نســخة مــن:مالحظــة
 بــرج.م.م.بطاقــة التوكيــل مــن خــال كارفــي كومبيوترشــير ذ
: – فاكــس17215080 : هاتــف،74  مكتــب، الــدور الســابع،الزامــل
ً
. م2019  نوفمبــر6 إعتبــارا مــن
،17212055

Any shareholder who is registered on the day of the meeting
in the shareholders’ register of the Bank may attend the
meeting personally, or otherwise authorize in writing a person
to attend the meeting and vote on his behalf, provided that
the authorized representative shall not be the chairman, a
members of the Bank’s board of directors, nor an employee of
the Bank.

يحــق ألي مســاهم مســجل أســمه فــي ســجل المســاهمين للبنــك
ً
ً
خطيــا عنــه
شــخصيا أو أن يــوكل
بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور
أي شــخص لحضــور اإلجتمــاع و التصويــت نيابــة عنــه مــع األخــذ
بعيــن اإلعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس أو أعضــاء
.مجلــس اإلدارة أو موظفــي البنــك

In the event that a shareholder is a corporate entity, the
authorized representative who shall attend the meeting
on its behalf must provide an authorization letter issued
by the corporate shareholder authorizing him to act as an
authorized representative of that corporate shareholder. The
authorization letter shall be in writing and stamped with the
corporate entity’s stamp. It shall be deposited before the end
of the time specified to deposit the authorization letter.

 يجــب علــى الوكيــل الــذي،فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة
يخولــه
ّ يحضــر اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم
 ويجــب أن يكــون التفويــض خطيـ ًـا،بأنــه المــوكل لذلــك المســاهم
ً وصـ
ـادرا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة و مختومـ ًـا بختم الشــركة
.و أن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل

In the event that a shareholder is an individual, the proxy card
which authorizes a representative to attend the meeting and
vote on his behalf must be deposited at least 24 hours prior to
the date of the scheduled meeting at the address mentioned
above. The proxy card may be delivered by hand, by mail, by fax
mentioned above or by email to hani.alshaikh@karvy.com and
must be delivered before the end of the time specified above. It
should be noted that in the event that a proxy card is deposited
after the end of the time specified above, it shall be considered
invalid for the meeting purposes.

 ســاعة علــى األقــل24 يجــب إيــداع التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل
 و يمكــن أن.مــن موعــد اإلجتمــاع فــي العنــوان المذكــور أعــاه
تســلم بطاقــة التوكيــل باليــد أو البريــد أو الفاكــس المذكوريــن
hani.alshaikh@karvy. أعــاه أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي
. مــع التأكــد مــن اســتالمها قبــل انتهــاء الموعــد المحــددcom
الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد
.المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض اإلجتمــاع

توكيل
ً
ـاهما فــي بنــك البحريــن الوطنــي (ش.م.ب«( ).البنــك») قــد
أنــا الموقــع أدنــاه _______________________________ بصفتــي مسـ
وكلــت الســيد ____________________________ بالحضــور نيابــة عنــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك المقــرر عقــده فــي
تمــام الســاعة  11:00مــن صبــاح يــوم األحــد الموافــق  24نوفمبــر  2019أو أي إجتمــاع مؤجــل عنــه ،والمناقشــة والتصويــت والمصادقــة علــى
قراراتهمــا ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

أوال  :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
ً

نعم

كال

 -1الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ  6مارس .2019
 -2مناقشــة والموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار أســهم جديــدة عــن طريــق زيــادة رأس المــال مــن
 154,329,258دينــار بحرينــي الــى مــا يصــل إلــى  168,829,258دينــار بحرينــي مــن خــال إصــدار مــا يصــل إلــى
ـهما جديـ ً
 145,000,000سـ ً
ـدا بقيمــة اســمية قدرهــا  14,500,000دينــار بحرينــي باإلضافــة لعــاوة إصــدار بقيمــة ســيتم
تحديدهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة حســب ظــروف الســوق ،مــع مراعــاة الحصــول علــى موافقــة الجهــات التنظيميــة فــي
مملكــة البحريــن ،وذلــك لالســتحواذ علــى حصــة إضافيــة مــن رأس المــال الصــادر لبنــك البحريــن اإلســامي ش.م.ب.
لزيــادة ملكيــة البنــك الــى  %100مــن رأس المــال الصــادر لبنــك البحريــن اإلســامي ش.م.ب .عــن طريــق مقايضــة
أســهم المســتثمرين والمســاهمين فــي بنــك البحريــن اإلســامي ش.م.ب بالنســبة للمســاهمين الذيــن يختــارون
مقايضــة األســهم كخيــار لســداد قيمــة األســهم فــي البنــك.
 -3مناقشــة واعتمــاد تنــازل المســاهمين الحالييــن عــن حــق األولويــة فيمــا يتعلــق باألســهم العاديــة الجديــدة التــي
ســتصدر بموجــب البنــد ( )2مــن جــدول األعمــال.
 -4تفويــض مجلــس اإلدارة بفــرض أي أحــكام أو شــروط أخــرى متعلقــة بعمليــات االســتحواذ وفقـ ًـا للبنــد ( )2مــن جــدول
األعمال.
 -5الموافقــة علــى تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة و/أو الرئيــس التنفيــذي أو الشــخص المنــاب عنــه باتخــاذ كافــة
التدابيــر الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات المذكــورة أعــاه ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تمثيــل البنــك
فــي المفاوضــات النهائيــة لعمليــات االســتحواذ علــى النحــو المذكــور أعــاه ،واتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة مــع أي
أطــراف ذات صلــة ،والســلطات التنظيميــة ذات الصلــة داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن وجميــع األســواق التــي يتــم
ادراج أســهم البنــك فيهــا .باإلضافــة إلــى الموافقــة علــى تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة و/أو الرئيــس التنفيــذي أو
الشــخص المنــاب عنه/عنهــم بالتوقيــع علــى جميــع األوراق والعقــود النهائيــة لعمليــة االســتحواذ ،وتنفيــذ وتوقيــع أي
وثائــق أخــرى بشــأن التعديــات التــي ســتطرأ علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك نيابــة عــن المســاهمين
فــي البنــك أمــام كاتــب العــدل فــي مملكــة البحريــن.
 -6الموافقــة علــى تفويــض الرئيــس التنفيــذي لدائــرة الشــئون القانونية وســكرتير الشــركة كابي ســمير الحكيــم ،لبناني
الجنســية ويحمــل بطاقــة الهويــة رقــم  ،780639855فــي القيــام بكافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتعديــل عقــد
تأســيس البنــك ونظامــه األساســي والتأشــير بذلــك فــي الســجل التجــاري تنفيــذا للقــرارات آنفــة الذكــر ،وتمثيــل
البنــك مــن أجــل ذلــك أمــام كافــة الجهــات الرســمية والدوائــر الحكوميــة بمــا فيهــا مركــز البحريــن للمســتثمرين ووزارة
الصناعــة والتجــارة والســياحة وإدارة التوثيــق ووزارة العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف وغيرهــا مــن الجهــات ذات
االختصــاص فــي مملكــة البحريــن ،وتوقيــع تعديــل عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي ومــا يلــزم مــن أوراق
ومســتندات مــن أجــل ذلــك.
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مالحظات هامة للمساهمين:
يجــب إيــداع هــذا التوكيــل قبــل  24ســاعة مــن موعــد اإلجتمــاع لــدى مســجلي األســهم الســادة كارفــي كومبيوترشــير ذ.م.م ،.بــرج الزامــل،
الــدور الســابع ،مكتــب  ،74هاتــف -17215080 :فاكــس .17212055 :وذلــك مــع مراعــاة احــكام المــادة ( )203مــن قانــون الشــركات التجاريــة
والتــي تنــص علــى مــا يلــي:
 -ال يجوز توكيل رئيس مجلس اإلدارة أو احد أعضاء مجلس اإلدارة أو احد موظفي البنك لحضور اإلجتماع .

