شركة الخليج اإلستثمارية -شركة مساهمة عامة
اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضويةة مجلوس إدارة
الش ووركة خل ووف ر ووالي ال تو ورة م وون ي وويم األحو و الميافو و  2021 /03/14إل ووم ي وويم الثالث ووا الميافو و
 /مسوواه ت ويافرف هيووو شوور ش الترشوويح لعضوويةة مجلووس ا دارة

 ، 2021/03/23لك و ش و

يرشوح ف سوو لعضويةة المجلوس بميبوط بلوط يت و م بوو إلوم إدارة الشوركة فول م رهوا الرنيسول الكووانن
فوول منط ووة الن ي و – شووارا المنت وور ،إمووارة رس ال يمووة  ،علووم
عوون م مووو صو ة العضوويةة التوول ير ووط فوول ترشوويح ف سووو علووم

يرف و بالطلووط فرووية تعرة يووة
ا و ا (تن يووي – يوور تن يووي –

مست ).

شروط عامة:

لعضيةة مجلس ا دارة  7عضا .

 .1ع د األعضا المطليب افت اب

 .2يظ باب الترشيح لعضيةة مجلس ا دارة م تيحا لم ة ( )10ييما من تارةخ ا عال

خلف

ف ا لمتطلباف المادة ( )9من قرار مجلس إدارة ال يئة رق (/3ر.م) لسنة  2020بشأ اعتماد
دلي حيكمة الشركاف المساهمة العامة تع يالتو من قت آلرر.
 .3يشترش هيمن يرشح ف سو لعضيةة مجلس ا دارة
ا تحاد

تنطر عليو الشر ش الياردة فل ال افي

رق ( )2لسنة  2015فل شأ الشركاف التجارةة قرار مجلس إدارة ال يئة رق

(/3ر.م) لسنة  2020بشأ اعتماد دلي حيكمة الشركاف المساهمة العامة النظام األ ا ل
للشركة تع يالتو من قت آلرر.
.4

يرف بطلط الترشح المستن اف المشار إلي ا فل المادة ( )10من قرار رنيس مجلس إدارة
ال يئة رق (/3ر.م) لسنة  2020تع يالتو من قت آلرر.

 .5ال يجيز للمرشح بع
 .6ت يم الشركة بنشر

ل باب الترشح التنازي عن ترشحو لش
ما

المرشحين بيافات

الميبيدة بالم ر الرنيسل للشركة

آرر.

ال اصة بالترشيح فل ليحة ا عالفاف

علم ميقع الشركة بشبكة المعليماف ال لية

( )www.kico.aeبتارةخ .2021/04/04

 .7يت ميافاة هيئة األ ارق المالية السلع السيق ب انمة
الترشيح.
E-3-1

ما المرشحين بع

ل

باب

