Invitation to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting

Proxy
I, the undersigned, authorized signatory of the shareholder identified below (the “Shareholder”) in SICO
BSC(c) (the “Company”), hereby appoint ___________________________________________, as
Proxy to attend, act and vote for and on behalf of Shareholder at the Ordinary and Extraordinary General
Meeting of SICO BSC(c) to be held at the Golden Tulip Hotel, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of
Bahrain at 1:00 p.m. on Tuesday, 24 March, 2020, or any adjournment thereof and to vote the resolutions
with regard to the items listed on the Agenda.
Date:
/3/2020
Shareholder’s Name:.................................................................

Signature:
No. of Shares:............................................

RESOLUTIONS

APPROVED

First: The agenda of the Ordinary General Meeting:


Approve the minutes from the previous Annual General Meeting held
on March 25, 2019;



To discuss and approve the Board of Directors’ report on the Bank’s
activities for financial year ended December 31, 2019;



To listen to the external auditor’s report on the Bank’s consolidated
financial statements for financial year ended December 31, 2019;



To discuss and approve the audited consolidated financial statements for
financial year ended December 31, 2019;



Approve the Board of Director’s recommendation to appropriate the
2019 net profit as follows:
a. Transfer of BD 603 thousand to statutory reserve;
b. Distribution of BD 3.899 million as dividends to shareholders at the
rate of 10% of nominal value, representing 10 fils per share.
c. Transfer the amount of BD 60 thousand for charitable donation.

d. Transfer the amount of BD 1.532 million to the retained earnings
account.
 To present the Corporate Governance report of 2019 and discuss the
achievements in terms of compliance with the Corporate Governance
Code and the requirements of the Central Bank of Bahrain as set out in
the annual report;
 To approve and authorize and approval of the transactions carried out
during the financial year ended 31 December 2019 with any of the
related parties as described in note number 26 of the financial
statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law



To absolve the members of the Board of Directors from legal liability
arising from all of their actions for the financial year ended December
31, 2019;
To approve the disbursement of remuneration to the members of the
Board of Directors amounting to BD 170 thousand for the financial
year ended 31 December 2019;

sicobank.com

Page 1 of 2

NOT
APPROVED

Invitation to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting

APPROVED






Review of the recommendation made by the Board of Directors for the
re-appointment of KPMG as the Company’s external auditors for the
fiscal year 2020 and authorize the Board of Directors or its delegate to
determine their fees
Election of the Board of Directors and ratification of appointments to
the Board made by shareholders owning at least 10% of the Bank’s
share capital;
To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the
Commercial Companies Law.

Second: The agenda of the Extraordinary General Meeting:


Approve the minutes from the previous Extraordinary General
Meeting held on March 28, 2018;



To approve the amendment of the Bank’s Memorandum and Articles
of Association in form and substance as per the draft amendment
agreement, which will be sent to each shareholder prior to the
meeting and the delegation to the Head of Legal, Mr. Simone Del Nevo
of the Bank of all powers necessary or advisable to duly complete such
amendment (subject to the approval of the Central Bank of Bahrain);



To approve the establishment of a new subsidiary in the Kingdom of
Saudi Arabia (“Saudi Company”) to undertake the activities: of
management of Private Non-Real Estate Investment Funds (PFM) and
Sophisticated Investor Portfolios (SPM); the delegation to the Board of
Directors of all powers necessary or expedient for the incorporation
and operation of the Saudi Company and the granting to the Chief
Executive Officer of the Bank of signatory and representation powers
in respect to certain acts functional to the establishment and operation
of the Saudi Company;



To approve the migration of the SICO’s Employee Stock Option Plan to
Bahrain and the amendment of the relating trust instrument, plan
rules and connected remuneration policies and the delegation to the
Chief Executive Officer of the Company of all powers necessary or
advisable to complete such migration and amendment.
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بطـاقة إعتماد/إنابة
أنا المساهم في سيكو ش.م.ب.مقفلة
بصفففا ا كففمسة مساهمةةكففمسة ئال مسففدولية مكة عاةكففمسة ةاعاةةم سسففة ةامففةب فقففة اةامففةنا بمويفف هفف ال

ا ففة السيةةالسففيةا

ممثال ة ا للغااال الم ية أعنا .
..............................................................
ً
الغااة من االةاماع أ اإلنابة حس ما رع أةال هي حضور الممثل أ الوسيل الاصوات ة ي ةلى القمارال الخاصة بإياماع الجمعيفة العامفة العاعافة
الغيم ةاعاة المقمر ةقةهما في تمام الساةة الواحةا ظهم ًا من اوم الثالثاء الموافق  24مارس  2020ئلك في اةفة يلجفام
تولي ب الم
الااراخ:

قة الةبلوماسية – الم امة  -مملكة ال كمانب أ أي إياماع ا يل إليه.
الاو يع:

ة  3ة 2020

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

............................................

ةةع األسهم............................................... :

اعتماد النقاط التالية:

موافق

أوال :جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
 إةاماع مكضم االياماع السابق للجمعية العامة العاعاة الم عقة في  25مارس 2019م.
 م ا شة تقمام مجلس اإلعارا ةن أةمال ال ك للس ة المالية الم اهية في 31ة12ة2020م المصاع ة ةليه.
 االساماع لاقمام مة قي الكسابال ةن أةمال ال ك لعام 2019م.
 م ا شة ال يانال المالية الخاامية المة قة لعام 2019م المصاع ة ةليها.
 إةاماع توصية مجلس اإلعارا بإ مار الاخصيصال الاالية :
أ .تكوال م لغ  603ألف عا ار بكما ي من صافي أرباح الشمسة لالحاياطي القانوني.
ب .توزاع م لغ  3.899مليو عا ار بكما ي أرباحا نقةاة للمساهمين بما اعاعل  %10من القيمة اإلسمية للسهم أي بوا ع 10
فلوس بكما ية للسهم الواحة.
ج .تكوال م لغ  60ألف عا ار بكما ي للا مةال.
ع .تكوال م لغ  1.532مليو ا ار بكما ي الما قية إلى حساب األرباح المسا قاا.
 ةمض تقمام حوسمة الشمسال للشمسة ةن ةام 2019م..
 الموافقة المصاع ة ةلى العمليال الاي يمل خالل الس ة المالية الم اهية في  31عاسم م  2019مع أي من األطماف ئال الصلة
سما هو م ين في اإلاضاح ر م  26بال يانال المالية بما ااوافق مع الماعا  189من انو الشمسال الاجاراة.
 إبماء ئمة الساعا أةضاء مجلس اإلعارا ةن سل ما ااعلق باصمفاتهم ةن الس ة المالية الم اهية في  31عاسم م .2019
 صمف م لغ  170ألف عا ار بكما ي مكافأا ألةضاء مجلس اإلعارا للس ة المالية الم اهية في  31عاسم م .2019
 ال ظم في توصية مجلس اإلعارا إلةاعا تعيين الساعا سي بي أم يي سمة قين خارييين لكسابال ال ك للس ة المالية الم اهية

في  31عاسم م  2020تخوال مجلس اإلعارا أ من ا وب ة هم لاكةاة أتعابهم (خاضعة لموافقة مصمف ال كمان الممسزي).


ب ف فة الغولفة

اناخاب مجلس اإلعارا الاصةاق ةلى الاعيي ال في مجلس اإلعارا الاي تام من ل المساهمين ال ان امالكو ما ال اقل ةن  ٪10من
رأس مال الشمسة.

 م ا شة ما اساجة من أةمال ط قا للماعا  207من انو الشمسال.
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موافق

ثانيا :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

غير
موافق

 إةاماع مكضم االياماع السابق للجمعية العامة غيم العاعاة الم عقة في  28مارس 2018م.
ككال مضمون ًا فق ًا لمسوعا اتفا ية الاعةال الاي سيام إرسالها
 الموافقة ةلى تعةال ةقة الاأسيس ال ظام األساسي لل ك
ً
القانونية لل ك م كه السل ة لم اكما سافة
إلى سل مساهم ل االياماع تفواض السية سيموني عال نيفوب رئيس الش
الاصمفال القيام بكافة األيماءال ةلى ال كو الالزم أ المالئم من أيل ت في ه ا الاعةال (خاضعة لموافقة مصمف ال كمان
الممسزي)؛
 الموافقة ةلى إنشاء كمسة تابعة يةاةا في المملكة العمبية السعوعاة ("الشمسة السعوعاة") للقيام بأنش ة :إعارا ص اعاق
االساثمار الخاصة غيم العقاراة مكافظ المساثممان الما ورا؛ تفواض مجلس اإلعارا بجميع الصالحيال الالزمة أ المالئمة
لاأسيس تشغيل الشمسة السعوعاة م ح المئيس الا في ي لل ك صالحيال الاو يع تمثيل ال ك فيما ااعلق ب عض األةمال
الوظيفية إلنشاء تشغيل الشمسة السعوعاة.
 الموافقة ةلى نقل بمنامج حوافز األسهم للموظفين في سيكو إلى ال كمان تعةال أعاا العهةا ئال الصلة

واةة ال منامج

سياسال األيور الماصلة تفواض المئيس الا في ي لل ك بجميع الصالحيال الالزمة أ المالئمة إلسمال ه ال قل الاعةال.

مالحظات هامة للمساهمين
.1

امكن أ تكو المشارسة في اياماع الجمعية العاعاة الغيم ةاعاة إما كخصياً أ بموي تفواض اج أ تكو مسجلة في السجل الخاص ال ي اكافظ
به مسجل أسهم ال ك في كمسة ال كمان للمقاصةب ممفأ ال كمان الماليب بوابة الممفأب ال ابق المابعب كارع الملك فيصلب الم امةب مملكة ال كمان
خالل  24ساةة ل بةء اياماع الجمعية العامة الغيم ةاعاة.

.2

في حالة المشارسة بموي تفواضب اقوم المساهم بإاةاع أعاا الافواض المكاملة حس ال موئج الممفق به ا المسا ة مع مسجل أسهم ال ك في
كمسة ال كمان للمقاصةب ممفأ ال كمان الماليب بوابة الممفأب ال ابق المابعب كارع الملك فيصلب الم امةب مملكة ال كمانب ل بةء اياماع الجمعية العامة
العاعاة الغيم ةاعاة بما ال اقل ةن  24ساةة .ال اجوز م ح الافواضال لمئيس مجلس اإلعارا أ ألي ةضو من أةضاء مجلس إعارا الشمسة أ ألي موظف
في الشمسة.

.3

في حالة سو المساهم كخص اةا ارى ب اج الاو يع ةلى اعاا الافواض من ل الممثل المعامة للمساهم.

.4

في حال يوع أي ككب اميى االتصال بسكمتيم الشمسة ةلى ال ماة االلكام ني الاالي bsecretary@sicobank.com :أ ةن طماق ال ماة المويه إلى
ة ااة سكمتيم مجلس إعارا ال كب سيكو ش.م.بب ممسز بي أم بيب ال ابق األ لب الم
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قة الةبلوماسيةب الم امةب مملكة ال كمان.

