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  المحترم    السيــــد حسن عبدالرحمن السركال

  رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 
  رئيس قطاع العمليات

  9700ص.ب  ,سوق دبي المالي
 اإلمارات العربية المتحدة –دبــــــي 

  
 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  
 توضيح حول جدولي أعمال الجمعية العمومية العادية والغير العادية لمجموعة جي اف اتش الماليةالموضوع: 

 
 التالية النقاط نوضح أن نود فإننا المعلن، الموضوع بخصوص 2017 فبراير 6 بتاريخ الصادر التوضيح إلى باإلشارة

 :ولألسواق المساهمين للسادة
 

 :االستحواذ لغرض المال رأس زيادة - 3  #ةيعادريالغ ةيالعموم ةيالجمع
. التحتية البنى في واستثمارات أصول على االستحواذ أجل من جديدة أسهم دارإص خالل من المال رأس زيادة البنك يعتزم
 درهم 3.5 يعادل بما البنك في جديدة أسهم إصدار طريق عن إليها المشار األصول لمالك الدفع طريقة ستكون حيث

 في االستثمارات/األصول مالك/مساهمين على فقط ينطبق الجديدة األسهم استحقاق فإن وبالتالي،. الواحد للسهم إماراتي
 من اي او االكتتاب بهذا المعنيين يكونوا لن البنك في الحاليين المساهمين فإن عليه، وبناء التحتية، البنية

ً  إصدارها يتم الجديدة األسهم أن إلى اإلشارة وتجدر. منه الناتجة الدفوعات/االلتزامات  المقدرة للشركة العادلة للقيمة وفقا
 .ثالث طرف من مستقل تقييم حسب – الواحد للسهم إماراتي درهم 3.5 يعادل بما
 

 :ترست بنفت إتش إف جي -11  #الجمعية العمومية العادية
 مصرف توجيهلت على بناءا البنك قبل من تحديدها تم احتياطية كمية هي سهم 300,000,000ل االصدار كمية إن

 سنوي وبشكل مستقبال اصدارها المزمع باالسهم   المتعلقة و القرار هذا في االصدار لكمية سقف لتحديد المركزي البحرين
 الفعلية السنوية االصدار كمية تكون وسوف هذا. الماضية السنوات في اعتمادة تم الذي الموظفين حوافز برنامج لصالح

 االنظمة حسب المالية البنك وتقارير سجالت في عنها المعلن الموظفين مكافآت مبلغ تتجاوز وال محددة االسهم لتلك
 اشتراط يم حيث  المركزي البحرين مصرف قوانين حسب للمكافئات النظام بهذا العمل يتم. الشأن هذا في المتبعة اللوائحو

 هو كما نقدا وليس سنوات ٣ فترة على دفعها يتم اسهم طريق عن السنوية الموظفين كبار مكافئات من %60~50 دفع
 مصلحة ربط يضمن حيث الحديثة العالمية الممارسات افضل من النظام هذا يعتبر.  البنوك جميع في سابقا النظام

  .المساهميين ملكية بقمية الموظفين
  
  

  ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
  
 

   
  نبيـــــل مـــيرزا  

 مديـر إداري لإللتزام ومكـافحة غسيـــل األمـوال 
 


