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جدول أعمال  

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
 المقرر عقدها يوم اإلثنين 
الموافق 20 / 1 / 2020

الساعة 10:30 صباحا
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 جدول أعمال
 اجتماع الجمعية العامـة غير العاديـة 

 20/1/2020 الموافق يوم االثنينوالمقرر عقدها 
 االطالع على الرأي الفني للمستشار العالمي / جولدمان ساكس بشأن سعر التبادل واعتماده. : أوال

 

% من أسهم رأس مال البنك األهلي 100توصية مجلس اإلدارة باالستحواذ على  الموافقة على: ثانياا
من أسهم  سهم 2.325581البالغ تبادل العن طريق تبادل األسهم بمعدل  ش.م.ب. المتحد

 أن ب. مقابل السهم الواحد من أسهم بيت التمويل الكويتي، على.ش.م البنك األهلي المتحد
موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك األهلي على ا يكون تنفيذ هذا القرار معلقا 

% من أسهم رأس المال بطريقة تبادل األسهم 100على االستحواذ على  ش.م.ب.المتحد 
وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه في ذلك في تقديم عرض االستحواذ  أعالهوبالمعدل المحدد 

 .متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين استيفاءو 
 

بيت التمويل الكويتي المصرح به لمال الزيادة رأس ب توصية مجلس اإلدارة الموافقة على : ثالثاا
        

إلى       
)ألف ومائه وسبعة عشر مليوناا وستمائة وثمان  كويتي دينار  1,117,648,920/200مبلغ 

 عن طريق اصدار عددوأربعون ألف وتسعمائة وعشرون دينار ومائتي فلس( 
 )معاالسمية للسهم  بالقيمة (سهما )أربعة آالف ومائتي مليون سهما  4,200,000,000

وتخصص هذه األسهم للمساهمين تفويض مجلس اإلدارة بالتصرف في كسور األسهم(، 
يتم تحديده لتنفيذ  الذيفي اليوم  المتحد ش.م.ب.المسجلين في سجل مساهمي البنك األهلي 

سهم البنك األهلي المتحد أمن  سهم 2.325581البالغ االستحواذ على أساس سعر التبادل 
 تفويض مجلس اإلدارة فيالكويتي، مع حد من أسهم بيت التمويل مقابل السهم الوا  ش.م.ب.

صدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  تحديد تاريخ تنفيذ القرار وا 
التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ  على ضوءالخاصة بزيادة رأس المال واستكمال اإلجراءات 

     .االستحواذ
وتعديل من النظام األساسي  7والمادة رقم من عقد التأسيس  8 المادة رقمالموافقة على تعديل  : رابعاا

 على النحو التالي:رأس المال 
 ))النص الحالي((

ديناراا )ستمائة وسبعة وتسعون مليوناا وستمائة  697,648,920/200مقدار رأس مال الشركة 
 6,976,489,202موزعة على  (ديناراا ومائتي فلسوثمانية وأربعون ألفاا وتسعمائة وعشرون 

)ستة آالف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناا وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاا ومائتين واثنين سهماا 
  قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.سهماا( 

 
 

)يرجى مطالعة املرفق بالبند الثاني من كتيب اجتماع اجلمعية العامة العادية(
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 ))النص المقترح(( 
 

وسبعة ومائه )ألف  ديناراا  1,117,648,920/200 به المصرح مقدار رأس مال الشركة))
 موزعة على فلس( ومائتي ادينارا  وتسعمائة وعشرون ألف وأربعون يةوثمان وستمائةمليوناا  عشر

وأربعمائة وتسعة مليوناا  وستة وسبعون ومائهعشر ألف  أحد) سهماا 11,176,489,202
  مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.قيمة كل سهم  (سهماا واثنينألفاا ومائتين  وثمانون

 

ديناراا )ستمائة وسبعة وتسعون مليوناا  697,648,920/200المصدر  مال الشركةمقدار رأس 
موزعة على  (وستمائة وثمانية وأربعون ألفاا وتسعمائة وعشرون ديناراا ومائتي فلس

)ستة آالف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناا وأربعمائة وتسعة سهماا  6,976,489,202
  ((قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقديةوثمانين ألفاا ومائتين واثنين سهماا( 

 

وعلى مجلس اإلدارة أن يقوم بإعادة تعديل المادتين على ضوء عدد األسهم التي يصدرها مجلس 
 اإلدارة بعد تنفيذ االستحواذ فعلياا. 

 

 الكويتي )ش.م.ك.ع( من النظام األساسي لبيت التمويل 16الموافقة على تعديل المادة  خامساا :
 

 ))النص الحالي((
 

وتعديالته التنفيذية، يتولى إدارة  25/2012مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات رقم 
باالقتراع السري، وتكون الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة 

 .مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد
 

 المقترح(( ))النص
 

 يثناإدارة، مؤلف من مجلس مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات، يتولى إدارة الشركة ))
على أن يتضمن المجلس عدد من األعضاء المستقلين حسب ما هو مقرر في عشر عضواا، 

بحيث ال يقل عددهم عن أربعة أعضاء وبما ال يزيد عن نصف عدد  ،تعليمات الجهات الرقابية
أعضاء المجلس واستثناء من ذلك يجوز أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين اثنين 

تنتخبهم و  30/6/2022وعن أربعة أعضاء بداية من تاريخ  30/6/2020بداية من تاريخ 
 ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديدالسري ويتبالتصالجمعية العامة 

 ((ويتعين أال تزيد فترة عضوية األعضاء المستقلين عن دورتين
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من االنتخابات التي سوف يتم فتح باب الترشح لها لدورة مجلس  بدءااعلى أن يسري هذا التعديل 
 .1/1/2020اإلدارة )الخامسة عشرة( التي تبدأ من 

 
 

 من النظام األساسي لبيت التمويل  17المادة ( من 3الفقرة رقم )الموافقة على تعديل  سادساا :
 الكويتي )ش.م.ك.ع(

 

 ))النص الحالي((
 

شخصية أو الشخص الذي يمثله لما ال يقل عن خمسة وسبعين ألف سهم أن يكون مالكاا بصفة 
 من أسهم الشركة.

ويخصص هذا القدر من األسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خالل شهر من تاريخ التعيين 
لدى الشركة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية، وٌيصدق 

 ر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.على ميزانية آخ
ذا فقد عضو مجلس اإلدارة أياا من الشروط المتقدمة وكذلك الشروط المنصوص عليها في  وا 

 وتعديالته المشار إليها، زالت عنه صفة العضوية.  1968لسنة  32القانون رقم 
 

 المقترح(( ))النص
 

فيما عدا أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاا بصفة شخصية أو يكون الشخص 
ذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من الشروط   المتقدمةالذي يمثله مالكاا لعدد من أسهم الشركة. وا 

أو القوانين األخرى زالت عنه صفة العضوية من  قانون الشركاتأو غيرها من الشروط الواردة في 
 تاريخ فقدان ذلك الشرط. 

 

في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات الجمعية أو من يكلفه بذلك تفويض مجلس اإلدارة  : سابعاا 
 .وتحديد مواعيد تنفيذها

 
 





7





9





11






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



