
جي إف إتش تعقد اجتماعیھا للجمعیة العمومیة العادیة وغیر العادیة 

الجـمعیة تـوافـق عـلى إعـادة شـراء أسـھم الخـزیـنة الـخاصـة بـالمجـموعـة لـدعـم الـمزیـد مـن •
التوسع والنمو 

المساھمون یوافقون على استمرار إدراج أسھم المجموعة في بورصة الكویت •

الـمنامـة،14 أكـتوبـر 2021: أعـلنت الـیوم مجـموعـة جـي إف إتـش الـمالـیة ("جـي إف إتـش" أو "المجـموعـة") 
االخـتتام الـناجـح الجـتماعـي الجـمعیة الـعمومـیة الـعادیـة وغـیر الـعادیـة للمجـموعـة الـلذیـن تـم عـقدھـما مـن خـالل 
الـمشاركـة الـحیة االفـتراضـیة بـنصاب بـلغت نسـبتھ 40.37% مـن الـمساھـمین إضـافـة إلـى أعـضاء مجـلس اإلدارة، 

اإلدارة وموظفي المجموعة.     

عـقد اجـتماع الجـمعیة الـعمومـیة الـعادیـة بـرئـاسـة السـید ھـشام الـریـس، رئـیس مجـلس إدارة المجـموعـة، حـیث شھـد 
االجـتماع مـوافـقة الـمساھـمین عـلى مـحضر اجـتماع الجـمعیة الـعمومـیة الـعادیـة الـذي عـقد بـتاریـخ 6 إبـریـل 2021، 
بـاإلضـافـة إلـى عـدد مـن الـبنود األخـرى الـمدرجـة عـلى جـدول أعـمال االجـتماع والـمتعلقة بـأسـھم المجـموعـة 

وإدراجھا، واستثماراتھا وأمور أخرى تتعلق بالحوكمة. 

كـما أقـرت الجـمعیة اسـتمرار إدراج أسـھم المجـموعـة فـي بـورصـة الـكویـت وإعـادة شـراء أسـھم المجـموعـة (أسـھم 
خـزیـنة) بـما یـصل إلـى 10% كحـد أقـصى مـن إجـمالـي عـدد األسـھم الـصادرة، وذلـك بـموجـب مـوافـقة مـصرف 
البحـریـن الـمركـزي، لـعدة أغـراض مـن بـینھا االسـتحواذ عـلى أسـھم الـمصرف الخـلیجي الـتجاري ش.م.ب. 
بـموجـب عـرض اسـتحواذ، ھـم المجـموعـة، الـتوسـع االسـتراتـیجي فـي الـمؤسـسات الـمالـیة واالسـتثماریـة. كـما شھـد 
االجـتماع تـفویـض الـمساھـمین لمجـلس اإلدارة أو مـن یـفوضـھم التـخاذ اإلجـراءات الـضروریـة لـتنفیذ األنشـطة 

أعاله.  
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وبـالـمثل فـقد شھـد اجـتماع الجـمعیة الـعمومـیة غـیر الـعادیـة مـوافـقة الـسادة الـمساھـمین عـلى مـحضر االجـتماع 
الـسابـق الـمنعقد بـتاریـخ 6 إبـریـل 2021، وكـذلـك تـوصـیة مجـلس اإلدارة الـخاصـة بـإصـدار صـكوك بـقیمة 300 
مـلیون دوالر أمـریـكي عـلى شـكل رأسـمال إضـافـي شـریـحة 1، بـموجـب الـحصول عـلى مـوافـقة نـھائـیة مـن مـصرف 
البحـریـن الـمركـزي. كـما قـام الـمساھـمون بـتفویـض مجـلس اإلدارة أو مـن یـعینھ التـخاذ كـافـة اإلجـراءات الـالزمـة 

لتولي األمور المتعلقة باإلصدار واألمور األخرى ذات الصلة.   



فـي ھـذا السـیاق، صـرح السـید ھـشام الـریـس، الـرئـیس الـتنفیذي للمجـموعـة، "سـعداء بـموافـقة الـسادة الـمساھـمین 
عـلى تـوصـیة المجـلس. وبـال شـك فـإن الـقرارات المتخـذة سـوف تـدعـم أنشـطة المجـموعـة الـرامـیة إلـى تـعزیـز الـقیمة 

لـمساھـمینا وتـحقیق الـربـحیة والـنمو. نـعتزم بمشـیئة هللا االسـتحواذ عـلى الـملكیة الـكامـلة!لـلمصرف الخـلیجي 
الـتجاري، فـي خـطوة مـن شـأنـھا جـلب دخـل إضـافـي جـید لـلدخـل الـدوري لـجي إف إتـش وخـطوط أعـمال 
المجـموعـة، السـیما فـي أعـقاب إعـادة الھـیكلة الـناجـحة الـتي تـمت عـلى الـمصرف الـعام الـماضـي. أود أیـضا أن 
أنتھـز ھـذه الـفرصـة ألتـقدم بجـزیـل الـشكر إلـى مجـلس إدارة المجـموعـة والـسادة الـمساھـمین ومـصرف البحـریـن 

المركزي لثقتھم الغالیة ودعمھم المتواصل للمجموعة." 


