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 إفصاح
Announcement 

 

Date 09/02/2023  التاریخ 

Company Name 
ش.م.ب.   مجموعة جي إف إتش المالیة  

GFH Financial Group B.S.C. 
   إسم الشركة

Trading Code GFH  رمز التداول 

Subject 
 نتائج إجتماع مجلس اإلدارة 

 Board of Directors Meeting Results  
 الموضوع 

Results 

الموافق  لخمیس  اتعلن مجموعة جي إف إتش المالیة بأن مجلس اإلدارة قد عقد إجتماعھ یوم  
الساعة    2023  فبرایر  9 تمام  تم    راً ظھثانیة  الوذلك في  البحرین، حیث  بتوقیت مملكة 

 األمور التالیة:  وإقرار  مناقشة

المالیة المالیة    البیاناتإعتماد   -1 للسنة  المدققة  في    السنویة   دیسمبر   31المنتھیة 

2022 . 

بتوزیع  رفع توصیة   -2 العمومیة  العادیة، للجمعیة  نقدیة عن كافة األسھم  أرباح 
بنسبة   الخزینة،  أسھم  یعادل  6باستثناء  ما  أي  للسھم  األسمیة  القیمة  من   %

 . )درھم إماراتي  0.05840دینار بحریني /    0.0060( دوالر أمریكي    0.0159

 أمور داخلیة أخرى.  -3

 

 مرفق لكم إعالن توزیع األرباح. 

 

GFH Financial Group would like to announce that the Board of 

Directors meeting held on Thursday 9th February 2023 at 2:00 pm 

Kingdom of Bahrain time, discussed and resolved the following 

matters: 

1- Approved the annual audited financial statements for the 

financial year ended 31st December 2022; 

2- Propose to the general assembly to distribute dividends at 

6% of the par value of the share excluding treasury shares, 

of the share par value, equivalent to USD 0.0159 (BHD 

0.0060 / AED 0.05840). 

3- Other internal matters. 

 

Enclosed is the dividend distribution announcement. 

   النتائج 

 

 

 

 

 

 



 

 Mariam Jowhary Name م��م جوهري  اإلسم 
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كة  Signatureالتوقيع    Company Sealختم ال�ش

  

 



قرر مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش. م. ب. في 9 فبراير 2023 ، التوصية بتوزيع األرباح للسنة المنتهية  
31 ديسمبر 2022م على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل المجموعة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه 

التوصية لموافقة مساهمي المجموعة في اجتماع الجمعية العامة القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:

توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة األسمية للسهم أي ما 
يعادل 0.0159 دوالر أمريكي / 0.0060 دينار بحريني / 0.05840 درهم إماراتي. 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

*التواريخ خاضعة إلكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد

توصية بإعالن األرباح

التاريخ* الحدث

19 مارس 2023 تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ موافقة المساهمين

27 مارس 2023
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم    
االستحقاق

28 مارس 2023 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 
أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح

29 مارس 2023
 يوم االستحقاق لألسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي و سوق

ابوظبي لألوراق المالية
 المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول

على األرباح

30 مارس 2023
يوم االستحقاق في بورصة الكويت

 المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول
على األرباح

12 أبريل 2023 يوم الدفع
اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين



The Board of Directors of GFH Financial Group B.S.C. resolved, on 9th February 2023, to recommend the 

distribution of dividend for the year ending 31st December 2022 to the shareholders whose names are 

registered on the Group’s register on the Record Date. This is subject to the approval of the Group’s 

shareholders on the upcoming Annual General Meeting. The proposed distribution is as follow:

Below are the key dates to be taken note of:

       *the dates are subject to quorum being met on the meeting date.

To distribute cash dividends of 6% of the nominal value of all the ordinary shares, except 

for treasury shares, (US$ 0.0159 per share, BD 0.0060, UAE dirhams 0.05840).

Recommendation of
Declaration of Dividends

Event Date

Annual General Meeting Date
Shareholders’ approval date

19th March 2023

Cum-Dividend Date
Last day of trading with entitlement to dividends

27th March 2023

Ex-Dividend Date
First day of trading without entitlement to dividends

28th March 2023

Record Date for Bahrain Bourse, Dubai Financial Market and 
Abu Dhabi Securities Exchange listed shares
The Day on which all shareholders whose names are on the share

register will be entitled to dividends

29th March 2023

Record Date for Boursa Kuwait listed shares
The Day on which all shareholders whose names are on the share 

register will be entitled to dividends

30th March 2023

Payment Date
The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders

12th April 2023
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