دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش  .م .ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للﺸركة والمقررعقﺪه

في تمام الساعة العاشرة ) (10ﺻﺒاﺣا ً من يوم اﻷثنين الموافق  26مارس  2018وذلك في ﻗاعة أوال ) (3بفنﺪق الخليج ،وفي ﺣالة عﺪم
توفر النصاب القانوني الﻼزم لعقﺪ هذا اﻹجتماع سوف يعقﺪ اﻹجتماع الﺜاني يوم اﻷثنين الموافق  2أبريل  2018في نفس الوﻗت والمكان،
وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضا ً سوف يعقﺪ اﻹجتماع الﺜالث يوم اﻷثنين الموافق  9أبريل  2018في نفس الوﻗت والمكان ،وذلك

لمناﻗﺸة وإﻗرار جﺪول اﻷعمال المﺒين أدناه وإتخاذ القرارات الﻼزمة بﺸأنه.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

 (1ﻗراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقﺪ بتاريخ  26مارس  2017والمصادﻗه عليه .
 (2مناﻗﺸة تقرير مجلس اﻹدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر  2017والمصادﻗه عليه.

 (3اﻹستماع إلى تقرير مراﻗﺒي الحسابات الخارجيين عن الﺒيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر .2017
 (4مناﻗﺸة الﺒيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر  2017والمصادﻗه عليها .

 (5إعتماد توﺻية مجلس اﻹدارة بتخصيص ﺻافي أرباح السنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر  2017على النحو التالي:
أ( تحويل مﺒلغ  168,521دينار بحريني من أرباح السنة إلى اﻹﺣتياطي القانوني.
ب( تحويل مﺒلغ  50,000دينار بحريني إلى اﻹﺣتياطي العام .

ت( توزيع أرباح نقﺪية على المساهمين ﻗﺪرها  16فلس للسهم الواﺣﺪ أو  % 16من رأس المال المﺪفوع أي ما يعادل

 1,232,559دينار بحريني ،وسيتم توزيع اﻷرباح إبتﺪا ًء من يوم الﺜﻼثاء الموافق  3أبريل .2018
ث( تحويل مﺒلغ  146,484دينار بحريني إلى اﻷرباح المستﺒقاة للسنة القادمة.

 (6تخصيص مﺒلغ  40,000دينار بحريني لﻸعمال الخيرية.

 (7الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة بمﺒلغ إجمالي ﻗﺪره  107,625دينار بحريني ،بعﺪ موافقة وزارة
الصناعة والتجارة والسياﺣة.

 (8مناﻗﺸة تقرير ﺣوكمة الﺸركات لسنة  2017وإلتزام الﺸركة بمتطلﺒات مصرف الﺒحرين المركزي والمصادﻗة عليه

 (9إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اﻹدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر . 2017

 (10تعيين أوإعادة تعيين مﺪﻗقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر  2018وتفويض مجلس اﻹدارة بتحﺪيﺪ
أتعابهم.

 (11ما يستجﺪ من أعمال ،طﺒقا ً لنص المادة ) (207من ﻗانون الﺸركات التجارية.

بطاقـــة تـوكــيــل
أنا الموﻗع أدناه  --------------------------------------------------------------بصفتي مساهما ً في مجموعة ترافكو )ش.م.ب( ﻗﺪ
وكلت السيﺪ  -----------------------------------------------------------------بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية
العامة العادية للﺸركة والمقرر عقﺪه يوم اﻷثنين الموافق  26مارس  ،2018أو أي اجتماع مؤجل عنه .
إعتماد النقاط التالية










التصﺪيق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقﺪ بتاريخ  26مارس . 2017
التصﺪيق على تقرير مجلس اﻹدارة عن أعمال الﺸركة لعام . 2017
التصﺪيق على الﺒيانات المالية لعام . 2017
إعتماد توﺻية مجلس اﻹدارة بتخصيص ﺻافي اﻷرباح عن عام .2017
إعتماد تخصيص مﺒلغ لﻸعمال الخيرية.
الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة
التصﺪيق على تقرير ﺣوكمة الﺸركات عن عام .2017
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اﻹدارة عن عام .2017
تعيين أو إعادة تعيين مﺪﻗقي الحسابات الخارجيين للعام الجﺪيﺪ .2018

نعم
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مﻼحظات هامة للمساهمين :
 يمكنكم الحصول على الﺒيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمﺒر  2017في موﻗع بورﺻة الﺒحرين
 www.bahrainbourse.comأو من موﻗع الﺸركة . www.trafco.com
 يمكنكم الحصول على نسخة من بطاﻗة التوكيل من خﻼل مسجلي اﻷسهم ) كارفي كمﺒيوتر شير ذ.م.م ( هاتف  17215080أو
مكاتب مجموعة ترافكو بمنطقة ميناء سلمان.
ً
ً
 يحق ﻷي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للﺸركة بتاريخ عقﺪ اﻹجتماع الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي
شخص لحضور اﻹجتماع و التصويت نيابة عنه مع اﻷخذ بعين اﻹعتﺒار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس
اﻹدارة أو موظفي الﺸركة.
 في ﺣال إذا كان المساهم شركة ،يجب على الوكيل الذي يحضر اﻹجتماع تقﺪيم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل
لذلك المساهم ،ويجب أن يكون التفويض خطيا ً وﺻادرا ً عن الﺸخص المفوض بالﺸركة و مختوما ً بختم الﺸركة و أن يقﺪم ﻗﺒل
إنتهاء الموعﺪ المحﺪد ﻹيﺪاع التوكيل.
 يجب إيﺪاع التوكيل )بطاﻗة التوكيل( ﻗﺒل  24ساعة على اﻷﻗل من موعﺪ اﻹجتماع لﺪى مكتب مسجلي اﻷسهم ) كارفي كمﺒيوتر
شير ذ.م.م ( مكتب رﻗم  ،74الطابق السابع ،بناية برج الزامل ،ﺻنﺪوق بريﺪ  514المنامة .و يمكن أن تسلم بطاﻗة التوكيل باليﺪ
أو الﺒريﺪ أو الفاكس ) (17212055أو الﺒريﺪ اﻹلكتروني ) (Bahrain.helpdesk@karvy.comمع التأكﺪ من إستﻼمها ﻗﺒل
انتهاء الموعﺪ المحﺪد .الجﺪير بالذكر أن بطاﻗة التوكيل التي تقﺪم بعﺪ إنتهاء الموعﺪ المحﺪد تعتﺒر غير ﺻالحة ﻷغراض اﻹجتماع.
 ﻷية استفسارات يرجى اﻻتصال بسكرتير مجلس اﻻدارة على هاتف رﻗم ).(17729000

