إعـــــــالن

دعـوة حلضور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغير العادية ملساهمي بنك الكويت الوطني

(ش.م.ك.ع)

يس ـ ّر مجل ــس إدارة بن ــك الكوي ــت الوطن ــي دع ــوة الس ــادة املس ــاهمني الك ــرام حلض ــور اجتم ــاع اجلمعي ــة العام ــة العادي ــة املق ــرر عق ــده ف ــي مت ــام الس ــاعة العاش ــرة والنص ــف م ــن صب ــاح ي ــوم الس ــبت املواف ــق  ،2019/3/9ويعقب ــه مباش ــر ًة اجتم ــاع اجلمعي ــة
العام ــة غي ــر العادي ــة ،مبق ــر املرك ــز الرئيس ــي للبن ــك ،والكائ ــن ف ــي مدين ــة الكوي ــت  -ش ــارع عب ــداهلل األحم ــد  -بج ــوار مبن ــى بورص ــة الكوي ــت ،وذل ــك للنظ ــر ف ــي املوضوع ــات املدرج ــة عل ــى جدول ــي األعم ــال اآلتي ــن:

أوالً -جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية:
1.1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة املالية املنتهية في  2018/12/31واملصادقــــة عليه.
2.2سماع تقرير مراقبي احلسابات عن البيانات املالية للبنك خالل السنة املالية املنتهية في  2018/12/31واملصادقة عليه .
3.3سماع تقرير مجلس اإلدارة عن املخالفات واجلزاءات خالل السنة املالية املنتهية في .2018/12/31
4.4املصادقة على امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر عن السنة املالية املنتهية في .2018/12/31
5.5املوافقــة علــى وقــف االقتطــاع حلســاب االحتياطــي اإلجبــاري عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  2018/12/31لبلوغــه مــا يزيــد عــن نصــف رأس مــال البنــك املصــدر واملدفــوع بــدون عــاوة اإلصــدار ،وذلــك بعــد تدعيــم االحتياطــي اإلجبــاري مببلــغ
وقــدره  14٫793٫618/750د.ك (أربعــة عشــر مليون ـاً وســبعمائة وثالثــة وتســعون ألف ـاً وســتمائة وثمانيــة عشــر دينــاراً كويتي ـاً وســبعمائة وخمســون فلس ـاً ) مــن أربــاح الســنة املاليــة املنتهيــة فــي . 2018/12/31

6.6املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في  ،2018/12/31وذلك على الوجه املبني في اجلدول الزمني التالي:
 .أأربــــــــــــــــاح نقـديـــــــــــــــــــــــــــــة :بنســبة  ( % 35خمســة وثالثــن فــي املائــة) مــن القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد (أي بواقــع خمســة وثالثــن فلس ـاً لــكل ســهم ) ،وذلــك للمســاهمني املقيديــن فــي ســجالت مســاهمي البنــك كمــا فــي نهايــة يــوم
االســتحقاق احملــدد لــه اخلميــس املوافــق .2019/3/28

 .بأس ــهم منح ــة مجاني ــة :بنس ــبة  ( % 5خمس ــة ف ــي املائ ــة ) م ــن رأس امل ــال املص ــدر واملدف ــوع ،وذل ــك بإص ــدار  310٫665٫994س ــهماً جدي ــداً تُــوزع كأس ــهم منح ــة مجاني ــة عل ــى املس ــاهمني املقيدي ــن ف ــي س ــجالت مس ــاهمي البن ــك كم ــا ف ــي
نهاي ــة ي ــوم االس ــتحقاق احمل ـدّد ل ــه اخلمي ــس املواف ــق  ،2019/3/28كل منه ــم بنس ــبة م ــا ميلك ــه ( وبواق ــع خمس ــة أس ــهم ع ــن كل مائ ــة س ــهم) ،وتغطي ــة قيم ــة الزي ــادة الناجت ــة ع ــن ذل ــك ف ــي رأس امل ــال املص ــدر واملدف ــوع والبالغ ــة مبلغ ـاً وق ــدره
 31٫066٫599/400د.ك (واحــد وثالثــون مليون ـاً وســتة وســتون ألف ـاً وخمســمائة وتســعة وتســعون دينــاراً كويتي ـاً وأربعمائــة فلس ـاً) مــن حســاب األربــاح واخلســائر  ،وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي التصــرف فــي كســور األســهم الناشــئة عنهــا

وفق ـاً مل ــا ي ــراه مالئم ـاً.

ويتم توزيع األرباح النقدية وأسهم املنحة املجانية على املساهمني املستحقني لها اعتباراً من يوم اإلثنني املوافق .2019/4/1
وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل اجلدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار اجلمعية العامة بتوزيع األرباح في حالة عدم إمتام إجراءات الشهر قبل تاريخ االستحقاق بثمانية أيام عمل على األقل.
7.7املوافق ــة عل ــى تفوي ــض مجل ــس اإلدارة ف ــي ش ــراء أو بي ــع أو التص ــرف فيم ــا ال يج ــاوز ( %10عش ــرة ف ــي املائ ــة) م ــن أس ــهم البن ــك ،وذل ــك وفق ـاً للضواب ــط والش ــروط الت ــي ين ــص عليه ــا القان ــون واللوائ ــح وق ــرارات وتعليم ــات اجله ــات الرقابي ــة ف ــي
ه ــذا اخلص ــوص ،وعل ــى أن يس ــتمر ه ــذا التفوي ــض س ــارياً مل ــدة ثماني ــة عش ــر ش ــهراً اعتب ــاراً م ــن تاري ــخ ص ــدوره.

8.8املوافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة فــي إصــدار ســندات بكافــة أنواعهــا بالدينــار الكويتــي أو بــأي عملــة أخــرى يراهــا مناســبة داخــل و/أو خــارج دولــة الكويــت ،وفــي حتديــد مــدة تلــك الســندات وقيمتهــا اإلســمية وســعر الفائــدة وموعــد الوفــاء
بهــا ووســائل تغطيــة قيمتهــا وقواعــد طرحهــا واســتهالكها وســائر شــروطها وأحكامهــا ،وملجلــس اإلدارة أن يســتعني مبــن يــراه فــي تنفيــذ كل أو بعــض مــا ذكــر ،وذلــك كلــه بعــد أخــذ موافقــة اجلهــات الرقابيــة املختصــة.

9.9املوافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة واألطراف األخرى ذات الصلة خالل السنة املالية .2019
1010املوافقة على الترخيص للبنك بأن مينح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفاالت وتسهيالت مصرفية أخرى لعمالئه من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية  ، 2019وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
1111إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة املالية املنتهية في  ،2018/12/31واملصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خالل تلك السنة.
1212تعيني أو إعادة تعيني مراقبيْ حسابات البنك للسنة املالية  ،2019وتفويض مجلس اإلدارة في حتديد أتعابهما.
1313انتخاب تسعة أعضاء ملجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثالث سنوات.

ثانياً -جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة غير العادية:
1.1املوافقة على زيادة رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 621٫331٫989/300د.ك ( ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثالثمائة وواحد وثالثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثالثمائة فلساً ) إلى مبلغ
وقدره  652٫398٫588/700د.ك (ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثالثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) ،وذلك بإصدار  ( 310٫665٫994ثالثمائة وعشرة ماليني وستمائة وخمسة
وستني ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعني ) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على املساهمني املستحقني لها على الوجه املبني في اجلدول الزمني املعتمد من اجلمعية العامة العادية ،وتغطية قيمة الزيادة الناجتة عن ذلك في رأس
املال املصدر واملدفوع والبالغة مبلغاً وقدره  31٫066٫599/400د.ك (واحد وثالثون مليوناً وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) من حساب األرباح واخلسائر.
وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناشئة عن توزيع أسهم املنحة املجانية وفقاً ملا يراه مالئماً  ،وفي تعديل اجلدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إمتام إجراءات الشهر قبل تاريخ االستحقاق بثمانية أيام عمل
على األقل.
2.2املوافقة على تعديل نص املادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي تعدي ً
ال جزئياً يقتصر على البند رقم ( )7منها واملتعلق بأحد أغراض البنك:

النص األصلي
( )7مزاولة أعمال ونظم الدفع والتسوية اإللكترونية التي يُصرح بها للشركة .

املعدل
النص ّ
( )7مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية لألموال التي يُصرح بها للشركة ،وتشغيلها  ،وتقدمي اخلدمات
واألعمال األخرى ذات الصلة بهذا النشاط.

وفيما عدا هذا التعديل اجلزئي ،يظل قائماً وسارياً دون تعديل نص املادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك في سائر ما اشتمل عليه من أغراض البنك .

3.3املوافقة على تعديل نص املادة اخلامسة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي واملتعلقة برأس مال البنك ،وذلك تبعاً لزيادة رأس املال املصدر واملدفوع مبقدار أسهم املنحة :

املعدل
النص ّ

النص األصلي

ُح ّدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ وقدره  750٫000٫000/-د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي ) موزعاً ُح ّدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ وقدره  750٫000٫000/-د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي ) موزعاً
على  7٫500٫000٫000/-سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم) ،القيمة اإلسمية لكل سهم منها  100فلس على  7٫500٫000٫000/-سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم) ،القيمة اإلسمية لكل سهم منها  100فلس
(مائة فلس).
(مائة فلس) .
وح ّدد رأس مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل مببلغ وقدره  621٫331٫989/300د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً
ُ
وح ّدد رأس مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل مببلغ وقدره  652٫398٫588/700د.ك ( ستمائة وإثنان وخمسون
ُ
ً
ً
ً
ً
وثالثمائة وواحد وثالثون ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانون دينارا كويتيا وثالثمائة فلس) موزعا على  6٫213٫319٫893مليوناً وثالثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) موزعاً على
ً
ً
ً
ً
سهما (ستة مليارات ومائتان وثالثة عشر مليونا وثالثمائة وتسعة عشر ألفا وثمامنائة وثالثة وتسعني سهما) ،القيمة  6٫523٫985٫887سهماً ( ستة مليارات وخمسمائة وثالثة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانني ألفاً وثمامنائة
اإلسمية لكل سهم منها مائة فلس.
وسبعة وثمانني سهماً) ،القيمة اإلسمية لكل سهم منها  100فلس (مائة فلس).
وجميع هذه األسهم نقدية.
وجميع هذه األسهم نقدية .
ويرجــى مــن الســادة املســاهمني مراجعــة الشــركة الكويتيــة للمقاصــة  -إدارة حفــظ األوراق املاليــة ،ومقرهــا :شــارع اخلليــج العربــي ،بــرج أحمــد  -الــدور اخلامــس (هاتــف رقــم  ،)22464579وذلــك الســتالم بطاقــات الدعــوة متضمنــة جدولــي أعمــال
اجلمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة.

هــذا ،ويس ـ ّر مجلــس اإلدارة  -أيض ـاً  -دعــوة الســادة ممثلــي هيئــة حاملــي الســندات حلضــور كل مــن اجتماعــي اجلمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة فــي ذات املوعــد واملــكان ســالفي الذكــر ،ويحــق لهــم االشــتراك فــي املناقشــات دون تصويــت علــى

القــرارات .

كما يو ّد مجلس اإلدارة أن يسترعى عناية السادة املساهمني وممثلي هيئة حملة السندات إلى ما يلي:

ـان للجمعيــة العامــة العاديــة فــي ذات املــكان ولــذات جــدول األعمــال  ،وذلــك فــي متــام الســاعة الرابعــة مــن مســاء يــوم
1.1فــي حــال عــدم توفــر نصــاب احلضــور املقــرر قانون ـاً لصحــة اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة ،ســوف يُعقــد اجتمــاع ثـ ٍ
األحــد املوافــق  ،2019/3/17وعندئـ ٍـذ يكــون للجمعيــة العامــة العاديــة  -فــي اجتماعهــا الثانــي  -النظــر فــي حتديــد تاريخــي االســتحقاق والتوزيــع الوارديــن فــي البنــد رقــم ( )6مــن جــدول األعمــال ،وتعتبــر هــذه الدعــوة ســارية علــى هــذا

االجتمــاع األخيــر والــذي يكــون صحيح ـاً أي ـاً كان عــدد األســهم املمثلــة فيــه.

ـان للجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة ف ــي ذات امل ــكان ول ــذات ج ــدول األعم ــال ،وذل ــك ف ــي مت ــام الس ــاعة الرابع ــة
2.2ف ــي ح ــال ع ــدم توف ــر نص ــاب احلض ــور املق ــرر قانونــاً لصح ــة اجتم ــاع اجلمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة ،س ــوف يُعق ــد اجتم ــاع ث ـ ٍ
والنص ــف م ــن مس ــاء ي ــوم األح ــد املواف ــق  ،2019/3/17وتعتب ــر ه ــذه الدع ــوة س ــارية عل ــى االجتم ــاع الثان ــي وال ــذي يك ــون صحيحــاً إذا حض ــره م ــن ميث ــل أكث ــر م ــن نص ــف رأس امل ــال املص ــدر واملدف ــوع .
واهلل ولي التوفيق...
مجلـس اإلدارة

