دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
Invitation to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting

The Board of Directors of SICO B.S.C. (c) (the “Bank”) is
pleased to invite the shareholders of the Company to attend
the Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held
remotely (electronically) at 1:00 p.m. on Tuesday, 24th March
2020 to discuss and resolve the agenda items below:

ب (مقفلررررررر ) "(البنررررررر )" دعررررررر ة السررررررر دة.م.ش

2.
3.
4.
5.

: وذل لمن قش وإق ار ج ول األعم ل الت لي،2020  م رس24 الم افق

: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:أوال

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.
b.

Transfer of BD 603 thousand to statutory reserve;
Distribution of BD 3.899 million as dividends to
shareholders at the rate of 10% of nominal value,
representing 10 fils per share (subject to the
approval of the Central Bank of Bahrain);

Cum-Dividend Date
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date

25 إعتمررر د محضررر االجتمررر السررر ق للجمع ررر الع مررر الع ديررر المنعقررر فررري

7.

8.
9.
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من قشررر تق يررر مجلررر
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. والمص دق عل ه2019  ديسمب31 في
الم ل رررر

حرررر ل الب نرررر

الخرررر رج

االسررررتم لتق يرررر مرررر ققي الحسرررر

.2019  ديسمب31 في

ع السن الم ل المنت

الم ل رررر الخت م رررر الم ققرررر للبنرررر عرررر السررررن الم ل رررر
اإلدارة رررررق ار التخص صرررر

من قشرررر الب نرررر
المنت

 فلررررر س10 أي اقررررر
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الم ل المنت

. ألف دين ر ح يني إلى االحت طي الق ن ني603 تح يل مبلغ
دينرر ر ح ينرري أر حرر نق يرر للمسرر نم
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اعتمرررر د ت صرررر مجلرررر

:2019  ديسمب31 في
مرر

-3

للبن

.  والمص دق عل2019  ديسمب31 في
الت ل رررر ألر رررر س السررررن

.أ

 مل رر3.899  ت زيرر مبلررغ.ب

 مررررر الق مررررر اإلسرررررم للسررررر%10 يعررررر دل

.)ال اح (خ ض لم افق مص ف البح ي الم كزي

ح ين للس

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
يوم االستحقاق
يوم الدفع

25/03/2020
26/03/2020
29/03/2020
09/04/2020

25/3/2020
26/3/2020
29/3/2020
9/4/2020

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;
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.م2019 م رس
اإلدارة عررر أعمررر ل البنررر للسرررن الم ل ررر المنت ررر

.  ألف دين ر ح يني للتب ع60 تح يل مبلغ

c.

6.

يسررررررر مجلررررررر

المسررر نم ال ررر ام لحضررر ر إجتمررر عي الجمع ررر الع مررر الع ديررر والغ ررر ع ديررر للبنررر
والمقررر ر عقررر نم الكترونياااا فررري تمررر م السررر ع ال احررر ة ا ررر ا مررر يررر م الثالثررر

First: The agenda of the Ordinary General Meeting:
1.

إدارة سررررررر

دينرر ر ح ينرري المتبق رر إلررى حسرر ب األر رر س

 مل رر1.532 تح يررل مبلررغ

.ج
.د

.المستبق ة
 ومن قشررر مررر تررر تحق قررره مررر2019 لسرررن
مصرررر ف البحرررر ي الم كررررزي

ومتطلبرررر

تق يررر ح كمررر الشررر ك

الترررري جرررر
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إلتررررزام نحرررر م ح كمرررر الشرررر ك
.في التق ي السن ي

خررررالل السررررن الم ل رررر

عررر

كم ن مب

الم افقرررر والمصرررر دق علررررى العمل رررر
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 مررر أي مررر األطررر اف ذا الصرررل كمررر نررر2019  ديسرررمب31 المنت ررر فررري
189 الم ل رر مرر يت افررق مرر المرر دة

 لب نرر26

فرري اإليضرر س رقرر

. التج ري
عرر

اإلدارة عرر كررل مرر يتعلررق تصرر ف ت
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م قن

إ رر ا ذمرر السرر دة أعضرر مجلرر

.2019  ديسمب31 في
اإلدارة

الش ك

مبرر

السن الم ل المنت

 ألررررف دينرررر ر ح ينرررري م فرررر ة ألعضرررر مجلرررر170 صرررر ف مبلررررغ
.2019  ديسمب31 في
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للسن الم ل المنت

-9
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10. 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 (subject to the approval of the
Central Bank of Bahrain).
11. 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;
12. To discuss any other matters in accordance with Article
207 of the Commercial Companies Law.

السررر دة كررري ررري أم جررري

اإلدارة إلعررر دة تع ررر

31 البنرررر للسررررن الم ل رررر المنت رررر فرررري
لتح يررر أتعررر

اإلدارة أو مررر ينررر ب عرررن

2.

3.

4.

خرررر رج

كمرررر قق

 وتخ يرررل مجلررر2020 ديسرررمب

اإلدارة التررري

فررري مجلررر

اإلدارة والتصررر يق علرررى التع نررر

 مررر رأس٪10 مررر ال يقرررل عررر

الرررالي يمتل ررر

انتخررر ب مجلررر
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ترررت مررر قبرررل المسررر نم
. م ل الش ك

. الش ك

 م ق ن207 من قش م يستج م أعم ل طبق للم دة
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: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:ثانيا

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 NonReal 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.

 م رس28 إعتم د محض االجتم الس ق للجمع الع م غ الع دي المنعق في
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.م2018
والنحررر م األس سررري للبنررر شررر ال

الم افقررر علرررى تعررر يل عقررر الت سررر
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ومضرررم ن وفقررر لمسررر دة اتف ق ررر التعررر يل التررري سررر ت إرسررر ل إلرررى كرررل
 ر رررر، السرررر سرررر م ني ديررررل ن فرررر
و

مسرررر ن قبررررل االجتمرررر و تفرررر ي

ومنحرررره السررررلط لمب شرررر ة ك فرررر التصرررر ف

مرر أجررل تنف ررال نررالا

الشرررراو الق ن ن رررر للبنرررر

فرر األجرر ا ا علررى النحرر الررالزم أو المال رر

الق رر م

التع يل (خ ضع لم افق مص ف البح ي الم كزي)؛
الم افقررر علرررى إنشررر شررر ك ت عررر ج يررر ة فررري الممل ررر الع ررر السرررع دي
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 إدارة صرررن ديق االسرررتثم ر الخ صررر: ("الشررر ك السرررع دي ") للق ررر م نشرررط
اإلدارة

مجلرررر

غ رررر العق ريرررر ومحرررر فم المسررررتثم ي المتطرررر رة؛ تفرررر ي

وتشرررررغ ل الشررررر ك
الت ق رررر وتمث ررررل

الالزمررررر أو المال مررررر لت سررررر
التنف ررررالي للبنرررر صررررالح

األعمررر ل ال ا ف ررر إلنشررر وتشرررغ ل الشررر ك

جم ررررر الصرررررالح
السررررع دي ومررررن الرررر

البنررر ف مررر يتعلرررق ررربع
. السع دي

إلرررى

فررري سررر

األجررر ر

البحررر ي وتعررر يل أداة الع ررر ة ذا الصرررل وق اعررر الب نررر مو وس سررر

الالزمررر أو

Abdulla bin Khalifa Al Khalifa
Chairman

sicobank.com

لحسرررر
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)(خ ضع لم افق مص ف البح ي الم كزي

Second: The agenda of the Extraordinary General Meeting:
1.

النحررر فررري ت صررر مجلررر
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للمررر اف

جم ررر الصرررالح

الم افقررر علرررى نقرررل نررر مو حررر افز األسررر
التنف رررالي للبنررر

الررر

المتصرررل وتفررر ي

.المال م إلكم ل نال النقل والتع يل

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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مالحظات هامة للمساهمين

IMPORTANT NOTES FOR THE SHAREHOLDERS
Participation in the Ordinary and Extraordinary General
Meeting can be either in person or by proxy and shall be
registered at the special register held by the Bank’s registrar
at Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbor, Harbor Gate, 4th
Floor, King Faisal Avenue, Manama, Kingdom of Bahrain
within 24 hours prior to the commencement of the
Extraordinary General Meeting.
In case of participation by proxy, the shareholder shall
deposit the duly completed proxy instrument with the
Bank’s registrar at Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbor,
Harbor Gate, 4th Floor, King Faisal Avenue, Manama,
Kingdom of Bahrain., not less than 24 hours prior to the
commencement of the Ordinary and Extraordinary General
Meeting. Proxies may not be given to the Chairman or any
Member of the Board of Directors of Bank or to any
employee of the Bank.

المش رك في اجتم الجمع الع دي والغ ع دي إم شخص أو م جب
البن

مسجل في السجل الخ ص الالي يحتفم ه مسجل أس

أ ت

ويجب أ ت

يم
تف ي

 ش ر،  الط ق ال ا،  ا الم ف، م ف البح ي الم لي، في ش ك البح ي للمق ص
اجتم الجمع الع م

 س ع قبل24 البح ي خالل

 ممل،  المن م،المل ف صل
. الغ ع دي

الم تمل

ري ا أداة التف ي

في ش ك البح ي
،ف صل

البن

 يق م المس ن،

الا المستن م مسجل أس

 ش ر المل،  الط ق ال ا، الم ف

ا

مجل

ل

حسب النم ذج الم فق

، م ف البح ي الم لي، للمق ص

اجتم الجمع الع م الع دي والغ ع دي م ال يقل
اإلدارة أو ألي عض م أعض

في ح ل المش رك م جب تف ي

 قبل، البح ي

 ممل، المن م

 ال يج ز من التف يض.  س ع24 ع

. إدارة الش ك أو ألي م اف في الش ك

مجل

In case the shareholder is a body corporate, the proxy
instrument must be signed by an authorized representative
of the shareholder.

م قبل

In case of any doubt, please contact the Bank’s Board
Secretary at bsecretary@sicobank.com or by courier
addressed to the Board Secretary, SICO B.S.C., BMB Centre,
1st floor, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain.

: ي جى االتص ل س ت الش ك على الب ي االل ت وني الت لي، في ح ل وج د أي ش

sicobank.com

على اداة التف ي

 يجب الت ق، المس ن شخص اعتب رى

في ح ل ك

. الممثل المعتم للمس ن

 أو ع ط يق الب ي الم جه إلى عن ي س ت مجلbsecretary@sicobank.com
،  المنطق ال ل م س، الط ق األول، م كز ي أم ي،ب.م.ش

Page 3 of 3

. البح ي

 س، إدارة البن
 ممل، المن م

