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  للمساهمين العمومية غير العادية بنك الخليج المتحد يعقد اجتماع الجمعية
 تنظيم عملياتهللمصادقة على خطة 

 

 للنشر الفوري
 

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر وذلك اليوم  بنك الخليج المتحد ش.م.ب عقد – 2017سبتمبر  25البحرين، 
 األعمال ،  جميع بنود جدول أقر مساهمو البنكو. بنك الخليج المتحدلعمليات م المقترحة للموافقة على عملية إعادة التنظي

المصادقة على خطة تنظيم عمليات البنك، وإلغاء ادراج أسهم بنك الخليج المتحد، وتحويل بنك الخليج المتحد  ابما فيه
في مقر البنك في برج بنك  الذي عقدالعادية  العمومية غير الجمعية اجتماعوقد تم عقد لشركة بحرينية مساهمة مقفلة. 

   البنك.بالمائة من مساهمي   96.46 نسبة بتمثيلالخليج المتحد بالمنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين 
 

من قبل  أكثر من ش.م.ب. القابضة  شركة الخليج المتحدقبل من الموافقة على العرض المقدم وخالل االجتماع، تمت 
، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة من شركة مال بنك الخليج المتحد% من أسهم رأس100لشراء  ين% من المساهم95

الخليج المتحد القابضة، بحيث يتم تبادل كل سهم جديد من أسهم شركة الخليج المتحد القابضة مقابل سهمين من أسهم بنك 
 الخليج المتحد. 

 
من أسهم بنك الخليج المتحد،  فرديمساهم يمتلك عدد ل عليه أي الذي سيحصعلى المقابل المقترح الموافقة  توقد تم

المتحد إلى شركة الخليج المتحد القابضة بناء على  الخليجوالموافقة على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك 
 خطة تنظيم عمليات البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

 
 ق المساهمون أيضاً على تخفيض رأسمال بنك الخليج المتحد )بما في ذلك االحتياطي القانوني(.وخالل االجتماع، واف

 
كما تمت المناقشة والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية وذلك 

التي اعتمدت كما وردت في جدول أعمال اجتماع لتعكس موافقة المساهمين على خطة تنظيم عمليات البنك والقرارات 
 الجمعية غير العادية. 

 
  محمد هارون، عضو مستقل في مجلس إدارة بنك الخليج المتحد.السيد االجتماع وقد ترأس 

 
عن خالص التقدير واالمتنان لحكومة مملكة البحرين لدعمها حسين الالني الرئيس التنفيذي باإلنابة أعرب السيد  كما
فيها بنك  يمارسالتي  الدول المختلفةواصل كما أعرب عن خالص الشكر واالمتنان للجهات التنظيمية والرقابية في المت

 الخليج المتحد أعماله وأنشطته لتوجيهاتها السديدة وتعاونها البناء.
 

 
 
 

  –النهاية  -



 
 نبذة حول بنك الخليج المتحد:

 
بنك الخليج المتحد هو الذراع المصرفية  االستثمارية وإدارة األصول لشركة مشاريع الكويت ) القابضة(.  وتشمل 
االستثمارات الخاصة بالبنك أصوال في المصارف التجارية، العقارية واستثمارات في شركات  الملكية الخاصة وأوراق 

مليار دوالراُ أمريكياً  9.9ما قيمته  2017يونيو  30لبنك كما في مالية مسـعرة. وقد تجاوزت األصول المدارة من قبل ا

 مليار دوالراً أمريكياً(.  10,0: 2016ديسمبر  31)

 

كامكو لالستثمار ش.م.ك.  تضم محفظة الشركات الرئيسية التابعة والزميلة لبنك الخليج المتحد كالً من: بنك برقان، شركة

، شمال أفريقيا -شركة الخليج المتحد للخدمات المالية شركة شمال أفريقيا القابضة،  مالطا،  -فيم بنك  ،)كامكو)عامة( )

 وشركة العقارات المتحدة. كابتال المتحدة للنقل،، شركة لالدخار والتقاعد شركة تقاعد 

 
قة استثمار صف 60وينفرد بنك الخليج المتحد وشركته التابعة كامكو بسجل أداء قوي من خالل إنجازهما بنجاح أكثر من 

مليار دوالر أمريكي، وتشمل  10، وتبلغ القيمة اإلجمالية لتلك الصفقات أكثر من 2001مصرفي للعمالء منذ عام 

الخدمات االستشارية لتمويل الشركات، واالستشارات، وتسويق وتعهد اكتتابات اإلصدارات الجديدة، وإعادة هيكلة 
 ستحواذ.الشركات، وإصدار السندات، وعمليات الدمج واال

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 

 بنك الخليج المتحد 

 وديعة مجيد 

 + 973 17520150هاتف: 

 wadia@ugbbah.comبريد الكتروني: 
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