
 
 
 
 

 

 

 لبحرين ش.م.ب.ا -مصرف السالم 
 نعقادلال عاديةالغير  العمومية دعوة الجمعية

للمصرف والمقرر عقده بمشيئة هللا  عاديةالغير  العموميةلجمعية األول لجتماع االالبحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور -يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السالم
الواردة في جدول األعمال  وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع ،مملكة البحرين بيك،نالموفبفندق ، 1المرجان في قاعة  2013 سبتمبر 26الموافق  الخميسيوم  العاشرةتعالى في تمام الساعة 

 أدناه.  وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سوف يتم اإلعالن عن موعد االجتماع الثاني الحقا.
 سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة  

 رئيس مجلس اإلدارة

 عتماد النقاط التالية:ال  

دينار بحريني  0.100سهم بقيمة اسمية مقدارها  2,000,000,000البحرين من -المناقشة والتصديق على زيادة رأس المال المصرح به لمصرف السالم نعم ال
دينار بحريني للسهم الواحد، وتخويل مجلس اإلدارة إلصدار ما يصل إلى  0.100سهم بقيمة اسمية مقدارها  2,500,000,000للسهم الواحد إلى 
 للسهم الواحد. دينار بحريني 0.100سهم بقيمة  1,000,000,000
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 والبالغةالعادية الصادرة والمدفوعة بالكامل  )مقفلة(ش.م.ب. بي إم آي بنكالبحرين بشراء جميع أسهم -الموافقة على اقتراح مجلس إدارة مصرف السالم نعم ال
 643,866,927من خالل عرض إصدار  بحريني للسهم الواحد، عن طريق مبادلة األسهم،واحد دينار  بقيمة اسمية مقدارها اعادي اسهم 58,533,357

وذلك بعد بي إم آي بنك، من أسهم  سهم واحدمقابل كل  اسهم 11.0من أسهم مصرف السالم على نسبة المبادلة  سهما جديدا عاديا  ومدفوعا بالكامل
 .")العملية(" التنظيميةهات الج الالزمة من جميع موافقةالالحصول على 
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 من أجل شراء أسهم بي إم آي بنك ضمن الشروط الواردة أعاله، المناقشة والتصديق على: نعم ال
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  البحرين عن حق األولوية في األسهم العادية الجديدة الصادرة لمساهمي بي إم آي بنك كجزء من العملية؛-تنازل مساهمي مصرف السالم .أ   

سهما (األسهم الجديدة) الى  643,866,927البحرين تصل بحد أقصى إلى -إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لمصرف السالم .ب   
 مساهمي بي إم آي بنك كجزء من العملية؛

 

والموافقة عليهم من قبل مصرف يتم ترشيحهم من قبل مساهمي بي إم آي بنك على أن المصادقة على تعيين ثالثة أعضاء في مجلس اإلدارة  .ج   
 البحرين المركزي؛

 

   تخويل مجلس اإلدارة بفرض أية أحكام وشروط أخرى متعلقة بهذه العملية؛ و .د   
 تخويل مجلس اإلدارة بإدراج األسهم الجديدة الصادرة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. هـ.  

  
 

   
البحرين -ينوب عنه باتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله، بما فيه وليس مقصورا على، تمثيل مصرف السالمتخويل الرئيس التنفيذي أو من  نعم ال

لبحرين أو في المفاوضات النهائية مع بي إم آي بنك ومساهميه، أو مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أو بورصة ا
البحرين بالنيابة عن مساهمي -مالي أو أية جهات أخرى، ولتنفيذ أية وثائق أو تعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي لمصرف السالمسوق دبي ال

 المصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.
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 بطاقة توكيل
 

 البحرين (ش.م.ب.).-.......................................................... بصفتي مساهماً في مصرف السالمانا الموقع أدناه 
 

 26يوم الخميس الموافق  غير العادية للمصرف والمقرر عقده العموميةقد وكلت ....................................................... بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية 
 ، أو أي اجتماع مؤجل عنه. 2013سبتمبر 

 اسم المساهم: .......................................................     

 .............................. عدد األسهم: ..................رقم المساهم:  ................................  التاريخ: ..................التوقيع:...............................

 مالحظات:  
البحرين بتاريخ عقد االجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ -يحق ألي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السالم .1

البحرين (إال إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة األولى)، و(ب) وإذا كان هذا الوكيل يمثل أكثر -أن ال يكون هذا الوكيل من مديري أو موظفي مصرف السالمبعين االعتبار: (أ) 
البحرين وأن يكون التوكيل خطياً. -لوكيل من غير مساهمي مصرف السالمالبحرين، ويجب أن يكون ا-% من رأس المال الصادر لمصرف السالم5من مساهم واحد، ال يحق له أن يمثل أكثر من 

 يجب تقديم التوكيل الخطي قبل انتهاء الموعد المحدد اليداع التوكيل.
ب أن يكون التعيين خطياً وصادراً عن الشخص يجفي حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم تفويض من المساهم الذي عينه يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و .2

 المفوض بالشركة ومختوم بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد اليداع التوكيل.
شركة فخرو كارفي كمبيوترشير، الكائنة في البحرين، وهي -) قبل انتهاء الموعد المحدد إليداعها لدى مسجل األسهم لمصرف السالممستندات التوكيليجب إيداع التوكيالت أو مستندات التخويل ( .3

. ويمكن أن تسلم 2013سبتمبر  26ساعة قبـل موعـد االجتمـاع المقرر عقده بتاريخ  24في موعـد أقصاه ، المنامة، مملكة البحرين، 514، ص.ب 74برج الزامل، الطابق السابع، مكتب رقم 
مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. حيث أن مستندات التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لن تقبل  )00973-17212055(رقم مستندات التوكيـل باليـد أو البريد أو الفاكس 

 جتماع.البحرين وتعتبر غير صالحة ألغراض اال-من مصرف السالم


