مجموعة جي إف إتش المالية تختتم االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والغير العادية

 المساهمون يوافقون على توزيع  %10أرباح نقدية و %10أسهم منحة استراتيجية جديدة لالستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنى التحتية انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2019-2017المنامة ،البحرين –  1مارس  :2017أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية عن اختتام االجتماع السنوي للجمعية العامة
العادية والجمعية العامة غير العادية لفترة االثني عشر شهرا المنتهية في  31ديسمبر  2016وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة
بمرفأ البحرين المالي.
ترأس االجتماعين الدكتور أحمد المطوع ،رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية حيث تم إطالع السادة المساهمين
على النتائج التي حققتها المجموعة خالل عام  2016واالستراتيجيات والمبادرات المعتزم تنفيذها خالل عام  .2017كما حضر
االجتماعين السادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومدققي حسابات المجموعة إضافة إلى ممثلين من مصرف البحرين
المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
شهد االجتماع السنوي للجمعية العامة مصادقة السادة المساهمين على عدد من البنود المدرجة على جدول األعمال والتي شملت
تقرير مجلس اإلدارة حول أنشطة أعمال المجموعة ،تقرير هيئة الرقابة الشرعية ،البيانات المالية السنوية المدققة للعام ،2016
تقرير الحوكمة المؤسسية ،باإلضافة إلى التوصية بتخصيص األرباح الصافية للمجموعة خالل العام وتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين بنسبة  %10بقيمة إجمالية مقدارها  59.8مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة .%10
باإلضافة إلى ذلك فقد اقترح المساهمون زيادة نسبة األرباح النقدية إلى  %12بدالا من نسبة  %10المقررة ،على أن يخضع

ذلك لموافقة الجهات الرسمية المختصة .كما وافقت الجمعية على إعادة تعيين المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية للمجموعة
للعام .2017
تم خالل االجتماع تزكية مجلس إدارة جديد للمجموعة لفترة الثالث سنوات القادمة ( )2019-2017حيث تم انتخاب األعضاء
الجدد وهم :سعادة الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة ،الدكتور أحمد خليل المطوع ،السيد جاسم محمد الصديقي ،السيد كمال عبدهللا
باحمدان ،السيد مازن محمد السعيد ،السيد مصبح سيف المطيري ،السيد راشد ناصر الكعبي ،السيد غازي فيصل الهاجري،
السيد بشار محمد المطوع و السيد هشام أحمد الريس.
تم خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصادقة على عدد من البنود المطروحة على السادة المساهمين ومن أهمها التوصية
المقترحة من مجلس اإلدارة لزيادة رأس المال المصرح به إلى  2.5مليار دوالر أمريكي وإقرار االستراتيجية الجديدة لمجموعة
جي إف إتش المالية والتي تستهدف االستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية عن طريق
المقايضة ألسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم بمجموعة جي إف إتش من خالل إصدار أسهم جديدة عن
طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من  597.99مليون دوالر أمريكي إلى  1.49مليار دوالر أمريكي.
تعليقا على المداوالت التي تمت خالل االجتماعين ،صرح الدكتور أحمد المطوع ،رئيس مجلس إدارة المجموعة بقوله":نحن
سعداء باختتام عام  2016بهذه النتائج العظيمة وما لمسناه من دعم من مساهمينا الكرام الذين أبدوا سعادة غامرة خالل االجتماع.
كما يسرني أن أتوجه إليهم بخالص الشكر لمصادقتهم على االستراتيجية الجديدة للمجموعة وتزكية مجلس اإلدارة للفترة
القادمة".
من جانبه ،صرح السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله":لقد فاق أداء المجموعة ما كان
مخطط له في االستراتيجية السابقة ،وها نحن اليوم نبدأ مرحلة جديدة أخرى ،داعين المولى عز وجل أن يوفقنا في تحقيق قيمة
عالية لمساهمينا وخلق مجموعة مالية تكون األكثر تميزا بالمنطقة .سوف نسعى الى تحقيق ذلك عن طريق عدد من االستحواذات
الهامة التي تعزز االسم التجاري للمجموعة وتحقق دخل مستدام من مصادر متنوعة .بهذه المناسبة ،أود أن أتقدم بخالص الشكر
إلى السادة المساهمين والجهات الرقابية لثقتهم الغالية ودعمهم الكريم".

-إنتهى-

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 .
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