
































































شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

شركه المركز المالى الكويتى-)ش.م.ك( مقفلة

21330

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من  48,080,174.700 الي 50,484,180.00  بقيمة 2,404,008.000

27/03/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

12/04/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

محضر جمعية عمومية غير عادية

عقدت الشركة المذكورة أعلة جمعيتها العمومية غير العادية بتاريخ 27/3/2022 وتم الموافقة على التي                                                            

زيادة رأس المال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 48,080,174.700 د.ك. )ثمانية وأربعون مليون وثمانين ألف ومائة  -1

وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس( موزعا  على 480,801,747 سهم )أربعمائة وثمانين مليون وثمانمائة وألف وسبعمائة وسبعة 

وأربعين سهم(، إلى مبلغ 60,000,000 د.ك. )ستين مليون دينار كويتي( موزعا  على 600,000,000 سهم )ستمائة مليون سهم( ، القيمة 

اسمية 100 فلس للسهم الواحد  ويكون لمجلس الدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، 

وتفويض مجلس الدارة بقرار منه في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في 

كسور السهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه مناسبا، وله في غير حالت الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على 

المساهمين، أن يقررعلوة إصدار يحدد قيمتها لضافتها إلى القيمة السمية لسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه مناسبا في تنفيذ كل أو بعض 

ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 48,080,174.700 د.ك. )ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار 

كويتي و700 فلس( ، إلى مبلغ 50,484,183.400 د.ك. )خمسين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثلثة وثمانين دينار كويتي 

و400 فلس( ، بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة %5. 
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3- تعديل المادة )6( من عقد التأسيس والمادة )5( من النظام الساسي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,080,174.700 د.ك. )ثمانية وأربعون مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة 

وسبعين دينار كويتي و700 فلس( موزع  على 480,801,747 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية. 

نص المادة بعد التعديل: 

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 60,000,000 د.ك. )ستين مليون دينار كويتي( موزعا  على 600,000,000 سهم قيمة كل سهم 

100 فلس وجميع السهم نقدية. 

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ  50,484,183.400د.ك. )خمسين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثلثة 

وثمانين دينار كويتي و400 فلس( موزع على 504,841,834 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية.
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