مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .توزيع األرباح على المساهمين
يسر مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين بأن شيكات األرباح الخاصة بهم سوف تكون جاهزة
لالستالم اعتبارا من يوم  11مارس  2017بالنسبة للمساهمين المسجلين في بورصة البحرين 13 ،مارس  2017بالنسبة
للمساهمين المسجلين في بورصة الكويت ،و 16مارس  2017بالنسبة للمساهمين المسجلين في سوق دبي المالي .سوف يخول
المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل األسهم بنهاية جلسة التداول المنعقدة بتاريخ التسجيل ( 1مارس  )2017الحق في استالم
حصص األرباح .لذا ،يرجى من السادة المساهمين االتصال بمسجل األسهم الخاص بمجموعة جي إف إتش (كارفي كمبيوتر
شير) على العنوان الموضح أدناه الستالم أرباحهم عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2016
كارفي كمبيوترشير ذ.م.م( .المسجل)
برج الزامل ،مكتب رقم  ،74الطابق 7
ص .ب  ،514المنامة
مملكة البحرين
هاتف / +973-17215080 :فاكس+973 – 17212055 :
البريد اإللكترونيbahrain.helpdesk@karvy.com :
الوثائق المطلوبة الستالم شيكات األرباح
 )1الستالم األرباح من قبل المساهم شخصيا ،يرجى من المساهم تقديم نسخة سارية من بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص
به.
 )2في حالة الوكالة ،يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر لكل من الوكيل والمساهم.
 )3يمكن للمساهمين ممن تبلغ قيمة أرباحهم  500دوالر أمريكي أو أكثر ويرغبون في تحويل أرباحهم إلى حساباتهم
المصرفية مباشرة ،أن يقوموا بتعبئة استمارة طلب تحويل األرباح وإرسالها إلى المسجل على العنوان المبين أعاله.

لتحميل نسخة من االستمارة ،يرجى زيارة صفحة "عالقات المستثمرين" على موقعنا اإللكتروني من خالل العنوان التالي:
http://gfh.com/wp-content/uploads/Dividends-FT-application-GFH.pdf

بالنسبة للمساهمين المسجلين في سوق دبي المالي وبورصة الكويت:
سوف يتم توزيع األسهم على المساهمين المسجلين في سوق دبي المالي ويورصة الكويت وفقا لطريقة الدفع المسجلة لدى
األسواق المعنية .لالستفسار ،يرجى االتصال على:
 سوق دبي المالي +971 4 305 5555 :أو البريد اإللكترونيcustomerservice@dfm.ae : -شركة المقاصة الكويتية +965 1841111 :أو البريد اإللكترونيinfo@maqasa.com :

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية
التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل
من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
قسم عالقات المستثمرين
مجموعة جي اف اتش المالية
هاتف17549549+973 :
البريد اإللكترونيiservice@gfh.com :

