
 
  توكيل

نخول  .ش.م.ب .............. الموقعين أدناه كمساھمين في شركة ألمنيوم البحرين.................................نحن ......... / أنا

 2013مارس  7المنعقد بتاريخ العام السنوي جتماع ا+............. للحضور والتصويت نيابة عنا في ...................................

 أي اجتماع مؤجل عنه.ومملكة البحرين، ببفندق الخليج  بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات 3صباحاً بقاعة الدانة  9:00الساعة 

 التاريخ: .................................................... توقيع: ........................................................

  ................................................................................................................ختم الشركة: 

      ا�جتماع العام السنويجدول أعمال   نعم  �

 1   .2012مارس  8الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ  □ □

 2   .والتصديق عليه 2012لعام  تقرير مجلس اKدارةة مناقش □ □

 3   .2012ديسمبر  31الحسابات عن السنة المالية المنتھية في  مراقبيتقرير  مراجعة □ □

والتصديق  2012ديسمبر  31عن السنة المالية المنتھية في  المدققة مناقشة البيانات المالية □ □
  عليھا.

  4 

  5    التالية:الموافقة على المخصصات   

% من القيمة ا+سمية Sسھم 28د.ب. كحصص أرباح نقدية بما يعادل  ألف  39,549توزيع  □ □
  ).للمساھمين فلساً منھا 14فلساً للسھم الواحد تم دفع  28بقيمة الشركة (

    أ.

  ب.  رباح المستبقاة.. لXب.د مليون 56,619الموافقة على تحويل  □ □

 6    .2012عن عام  د.ب. 190,000 بمبلغ ة أعضاء مجلس اKدارةالموافقة على مكافأ □ □

إبراء ذمة أعضاء مجلس اKدارة من المسؤولية فيما يتعلق بالتعام_ت المرتبطة بأعمال وأنشطة  □ □
  .2012الشركة المسجلة في البيانات المالية لعام 

  7  

تدقيق حسابات الشركة عن السنة ل  الخارجية مراقبي الحسابات شركة لى إعادة تعيينالموافقة ع □ □
  تعابھم.وتخويل مجلس اKدارة بتحديد أ 2013المالية لعام 

  8  

 9   للمساھمين. 2012تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام  □ □

    
           التاريخ:       رقم المستثمر:

  
         اسم المساھم:

  
          : التوقيع       عدد اSسھم:

  
 محمود ھاشم الكوھجي

 اKدارةرئيس مجلس 

   
 ملحوظة ھامة للمساھمين

يجب تسليم ھذا التوكيل إلى . www.albasmelter.comنسخة من خطاب التوكيل من خ_ل زيارة موقع الشركة على شبكة اKنترنت على العنوان التالي:  تحميليمكنكم  .1
، شارع الحكومة، المنامة، مملكة 74برج الزامل ، مكتب رقم ، السابعساعة من ا+جتماع بمكاتبھم الواقعة في الطابق  24قبل  ذ.م.م. وترشيرفخرو كارفي كومبيشركة 

  bahrain.helpdesk@karvy.com:  ، أو عن طريق البريد اKلكتروني+973 17 212055 ، فاكس:+973 17 215080 البحرين، ھاتف:
ك دون المساس بالحق في لس اKدارة أو موظفي الشركة، وذليمكن Sي مساھم تعيين مساھم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابه عنه. و+ يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مج .2

 % من رأس المال الصادر.5توكيل اSقارب من الدرجة اSولى. وليس من ص_حيات ھذا التوكيل تمثيل أكثر من 


