
 

 

 
 

Annual and Extraordinary General Meeting Results 
 
To: Bahrain Bourse 

 
The AGM/EGM of SICO B.S.C (c) was held on 23/3/2022 at 10:00 held by Videoconference with a 
quorum of 94.48%. The following items in the agenda have been discussed and, where required, 
approved:  
 
Annual General Meeting: 
 
1. Approve the minutes from the previous Annual General Meeting held on March 23, 2021; 
2. To discuss and approve the Board of Directors’ report on the Bank’s activities for financial year 

ended December 31, 2021; 
3. To listen to the external auditor’s report on the Bank’s consolidated financial statements for 

financial year ended December 31, 2021; 
4. To discuss and approve the audited consolidated financial statements for financial year ended 

December 31, 2021; 
5. Approve the Board of Director’s recommendation to appropriate the 2021 net profit as follows: 
 

a. Transfer of BD 652 thousand to statutory reserve; 
b. To distribute cash dividends of 5% to the shareholders registered on the date of the AGM of 

the nominal value of the ordinary shares representing 5 fils per share excluding the treasury 
shares, at a total amount not exceeding BD 2,142 thousand.  

c. To accept the recommendation of the Board of Directors to issue bonus shares equivalent to 
one share for every 33.33 shares issued with nominal value of 100 Bahraini fils per share and 
the total amount of BHD 1,285,463 divided into 12,854,632 shares after obtaining the 
approval of the Extraordinary General Assembly and the Central Bank of Bahrain. 

d. Transfer the amount of BD 65 thousand for charitable donation. 
e. Transfer the amount of BD 2,247 thousand to the retained earnings account.  
 

6. To approve the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors not 
exceeding BD 180 thousand for the financial year ended 31 December 2021; 

7. To present the Corporate Governance report of 2021 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; 

8. To approve and authorize and approval of the transactions carried out during the financial year 
ended 31 December 2021 with any of the related parties as described in note number 27 of the 
financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law 

9. 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, 2020; 

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 2022 and authorize the Board of Directors 
or its delegate to determine their fees.  
 
 
 



 

 

 
 

11. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law. 
 
Extraordinary General Meeting : 
 
1. To approve the minutes from the previous Extraordinary General Meeting held on January 26, 

2022; 
2. To approve the increase in the issued and paid-up capital from BHD 42,848,774.100 divided into 

428,487,741 shares to BHD 44,134,237.300 divided into 441,342,373 shares by issuing 12,854,632 
ordinary shares of nominal value BD 0.100 each, as bonus shares ratifying resolution of the Annual 
Ordinary General Assembly of the Bank. 

3. Approving the amendment of paragraph (2) of Article 5 of the Bank’s Memorandum of Association 
and paragraph (2) of Article 5 of the Bank's Articles of Association, subject to the approval of the 
Central Bank of Bahrain, to read as follows: 

 
a. The value of the issued and paid-up capital is BD 44,134,237.300 divided into 441,342,373 

shares of a nominal value of 100 fils per share. 
 

4. To authorize Simone Del Nevo, Head of Legal and Board Secretary make the necessary 
amendments to the Memorandum of Association and the Article of Association and reformulating 
such pursuant to the above resolutions and to sign the Amended Memorandum and Articles of 
Association before the Notary Public. 

 
 عاد�ةالالجمع�ة العامة العاد�ة وغ�ي  عالن نتائج اجتما�ي إ

 
 بورصة البح��نالسادة / 

 

ي اليوم  ير�� العلم أنه قد تم انعقاد اجتما�ي الجمع�ة العامة العاد�ة والغ�ي عاد�ة
لس�كو ش.م.ب (م) عن ط��ق االتصال المرئئ

ي قــــدرە  2022مارس  23الموافق  األر�عاء
، وذلك بنصاب قانوئف

�
ة صباحا ي تمام الساعة العا�ش

 %. 94.48�ف
 

 تمت المناقشة أو الموافقة ع� بنود جدول األعمال  التال�ة:  هذا وقد

 الجمع�ة العامة العاد�ة: 
 

ي  -1
 م. 2021مارس  23إعتماد مح�ف االجتماع السابق للجمع�ة العامة العاد�ة المنعقد �ف

ي  -2
 . 2021د�سم��   31المصادقة ع� تق��ر مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المال�ة المنته�ة  �ف

ي  -3
ف حول الب�انات المال�ة للبنك  عن السنة المال�ة المنته�ة �ف ي الحسابات  الخارجيني

 . 2021د�سم��  31االستماع لتق��ر مدق�ت
ي  مناقشة الب�انات المال�ة الختام�ة المدققة للبنك عن -4

 والمصادقة عليها.  2021د�سم��  31السنة المال�ة المنته�ة �ف
ي  -5

 : 2021د�سم��  31اعتماد توص�ة مجلس اإلدارة ب�قرار التخص�صات التال�ة ألر�اح السنة المال�ة المنته�ة �ف
 

.   652تح��ل مبلغ   .أ ي
ي إ� االحت�ا�ي القانوئف  ألف دينار بح��ىف

ف المسجل .ب  نقد�ة  للمساهمني
�
ف بتار�ــــخ إنعقاد الجمع�ة العامة العاد�ة بما �عادل توز�ــــع  أر�احا % من الق�مة اإلسم�ة 5ني

ألف دينار  2,142باستثناء أسهم الخ��نة و�مبلغ إجما�ي ال يتجاوز فلوس بح��ن�ة للسهم الواحد  5للسهم  أي بواقع 
 . ي  بح��ىف

 
 
 
 



 

 

 
 

 100سهم صادرة بق�مة أسم�ة قدرها  33.33إعتماد توص�ة مجلس االدارة ب�صدار أسهم منحة بواقع سهم  واحد ل�ل  .ج
ي للسهم الواحد و�ق�مة إجمال�ة قدرها  ي مقسمة إ�  1,285,463فلس بح��ىف سهم بعد  12,854,632دينار بح��ىف

 .الحصول ع� موافقة الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة وموافقة م�ف البح��ن المركزي
عات 65تح��ل مبلغ  .د ي للت��  . ألف دينار بح��ىف

ي المتبق�ة إ� حساب األر�اح المستبقاة.  2,247مبلغ  تح��ل .ه  ألف دينار بح��ىف
 

ي   180الموافقة ع� �ف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما ال يتجاوز  -6
ي عن السنة المال�ة المنته�ة �ف  31ألف دينار بح��ىف

 .2021د�سم�� 

كات لسنة  -7 ام 2120عرض تق��ر حوكمة ال�ش ف كات ومتطلبات م�ف البح��ن  ومناقشة ما تم تحق�قه من إل�ت بنظام حوكمة ال�ش
ي التق��ر السنوي. 

ف �ف  المركزي كما هو مبني

ي جرت خالل السنة المال�ة  -8 ي الموافقة والمصادقة ع� العمل�ات الىت
مع أي من األطراف ذات  2021د�سم��  31المنته�ة �ف

ي اإل�ضاح رقم 
ف �ف كات التجار�ة.  189مع المادة بالب�انات المال�ة بما يتوافق  27 الصلة كما هو مبني  من قانون ال�ش

ي  -9
 . 2020د�سم��  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بت�فاتهم عن السنة المال�ة المنته�ة �ف

ف لحسابات البنك للسنة المال�ة  -10 ف خارجيني ي كمدققني ي أم �� ف السادة �ي ئ� ي توص�ة مجلس اإلدارة إلعادة تعيني
المنته�ة النظر �ف

ي 
 وتخ��ل مجلس اإلدارة أو من ينوب عنهم لتحد�د أتعابهم.  2022د�سم��  31�ف

كات 207مناقشة ما �ستجد من أعمال طبقا للمادة  -11  .من قانون ال�ش

 
 الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة: 

 
ي  -1

 .م2022يناير  26المصادقة ع� مح�ف االجتماع السابق للجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة المنعقد �ف

ي مقسمة إ�   42,848,774.100المصادقة ع� ز�ادة رأس المال الصادر والمدف�ع من  -2 سهم  428,487,741دينار بح��ىف
ي مقسمة إ�   44,134،237.300إ�  سهما عاد�ا بق�مة  12,854,632سهم  عن ط��ق إصدار  441,342,373دينار بح��ىف

 عامة العاد�ة السن��ة للبنك بتوز�ــــع أسهم المنحة.                                             فلس للسهم، وذلك تماش�ا مع قرار الجمع�ة ال 100أسم�ة 

من النظام األسا�ي للبنك وذلك  5) من المادة 2من عقد التأس�س والفقرة ( 5  ) من المادة2المصادقة ع� تعد�ل الفقرة ( -3
: خاضع لموافقة م�ف البح��ن المركزي لتقرأ كل منهما ع�   النحو التا�ي

ي مقسمة إ�   44,134,237.300حدد رأس المال الصادر والمدف�ع بمبلغ  .أ سهم، والق�مة   441,342,373دينار بح��ىف
.  100الواحد  األسم�ة للسهم ي  فلس بح��ىف

ي إجراء التعد�الت الالزمة ع�  -4
ي د�ل ن�فو، رئ�س قسم الشؤون القانون�ة وسكرت�ي مجلس االدارة   �ف

عقد تف��ض س�موئف
الذكر والتوقيع ع�  سابقةلقرارات الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة  �ذا ا�ي للبنك و�عادة ص�اغتهما تنفالتأس�س والنظام األس

ف أمام كاتب العدل.   عقد التأس�س والنظام األسا�ي المعدلني

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mohamed Juma Name اإلسم

ي 
 Head of Compliance & MLRO Title المس� الوظ��ف

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم ال�ش

P.P. 
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