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INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING
The Board of Directors of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) is pleased to invite you to attend the Bank’s 
annual ordinary general meeting to be held at 12:00 noon on Sunday, 26 March 2017, at ABC Tower, Diplomatic 
Area, Manama, Kingdom of Bahrain. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum will be 
Sunday, 2 April 2017 at the same time and location. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum 
will be Sunday, 9 April 2017 at the same time and location

The Agenda for the meeting is as follows:

1. To read and approve the minutes of the past annual ordinary general meeting of the Bank dated 20 March 2016.

2. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial 
year ended 31 December 2016.

3. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Balance Sheet for the financial year 
ended 31 December 2016.

4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2016.

5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of profits for the financial year 
ended 31 December 2016 as follows:

5.1 Ratification of the transfer of US$18,327,000 to the legal reserve.

5.2 Cash payment of 3% dividend for each share for a total of US$93,300,000 starting from 5 April 2017.

5.3 Transfer of the remaining balance of US$71,643,000 to the retained earnings.

6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2016 as per the requirements of the 
Central Bank of Bahrain.

7. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2016.

8. Subject to approval of the Central Bank of Bahrain, to re-appoint Messrs Ernst & Young as auditors of the Bank 
for the financial year ending 31 December 2017, and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.

9. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

Important notice to shareholders:

• Copies of the Report of the Board of Directors, together with the Consolidated Balance Sheet, the Profit and 
Loss Account and the Report of the Auditors for 2016 will be made available in English and Arabic languages 
by the second week of March 2017 at ABC Tower, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, and on the 
Bank’s website (www.bank-abc.com).

• Any Shareholder registered in the Bank’s share register on the date of the AGM meeting is entitled to attend 
the meeting or to appoint a proxy to attend and vote on the Shareholder’s behalf, taking into consideration 
that the proxy shall not be the chairman, a director or an employee of the Bank. The form of the proxy is 
enclosed and that the proxy is received 24 hours before the meeting.

• If the shareholder is a company, the proxy that will attend the meeting must submit a letter of authorisation 
from the shareholder stating that he/she is the designated proxy. The authorisation must be in writing and 
issued by the authorised representative of the company with the company’s seal. It must be submitted before 
the deadline for submitting proxies.

• The proxy letter must be submitted at least 24 hours before the AGM meeting is convened (at the Bank ABC 
head office in the Diplomatic Area in Manama, Kingdom of Bahrain). The proxy letter can be submitted by hand 
or by post (at the Bank ABC head office, Building 152, Road 1703, Block 317, Diplomatic Area, Manama, Kingdom 
of Bahrain), by fax (number +97317531311) or by email (ShareholderRelations@bank-abc.com), making sure it 
is submitted before the deadline. It is important to note that proxy letters submitted after the deadline will be 
considered void and will not be accepted.

• For further details please contact the Public Relations and Shareholders Relations Unit at the Bank 
(+97317543222).

Kingdom of Bahrain
5 February 2017

Saddek Omar El Kaber
Chairman
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دعـوة الجمعـيـة العـامـة العـاديـة لالنعـقـاد

يســر مجلــس إدارة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب.( دعوتكــم لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر 
عقــده يــوم األحــد الموافــق 26 مــارس 2017م، الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا فــي مقــر البنــك بالمنطقــة الدبلوماســية بمدينـــة المنامــة، 
مملكــة البحريــن، وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم األحــد الموافــق 2 أبريــل 2017م فــي 
 نفــس الموعــد والمــكان المحدديــن لعقــد االجتمــاع األول، وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم

األحد الموافق 9 إبريل 2017م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد االجتماع األول.

وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:

قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦م والتصديق عليه.١.

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م ٢.
والتصديق عليه.

االستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن ميزانية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م.3.

مناقشـة البيانات المالية للسنـة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م والمصادقة عليها.4.

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م ٥.
على النحو التالي:

المصادقة على تحويل مبلغ ١٨.3٢7.٠٠٠دوالر أمريكي لالحتياطي القانوني.٥-١
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% عن كل سهم بمبلغ إجمالي قدره ٩3.3٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي ابتداء من ٥-٢

تاريخ ٥ إبريل ٢٠١7م.
تحويل الرصيد المتبقي وهو 7١.٦43.٠٠٠ دوالر أمريكي إلى حساب األرباح المبقاة.٥-3

مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٦م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.٦.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م.7.

النظر في إعادة تعيين السادة )ارنست ويونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7م بعد أخذ موافقة ٨.
السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة ٢٠7 من قانون الشركات التجارية.٩.

مالحظات هامة للمساهمين:

يمكــن الحصــول علــى نســخ مــن تقريــر مجلــس اإلدارة والبيانــات الماليــة الموحــدة وحســاب األرباح والخســائر وتقرير مراقبي الحســابات 	 
لعــام ٢٠١٦م باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة خــالل األســبوع الثانــي مــن شــهر مــارس 2017م مــن مقــر البنــك الكائــن فــي المنطقــة 

.)www.bank-abc.com( الدبلوماســية بمدينـــة المنامــة بمملكــة البحريــن أو مــن خــالل موقــع البنــك اإللكترونــي

يحــق ألي مســاهم مســجل فــي ســجل مســاهمي البنــك بتاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة أن يحضــر االجتمــاع أو تعييــن وكيــل للحضــور 	 
والتصويــت نيابــة عنــه مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة 

)ومرفــق مــع هــذه الدعــوة االســتمارة الخاصــة بالتوكيــل(، علــى أن يتــم تســليم التوكيــل قبــل ٢4 ســاعة مــن موعــد االجتمــاع.

فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه 	 
المــوكل لذلــك المســاهم، ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــًا وصــادرًا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة ومختومــًا بختــم الشــركة وأن 

يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل.

يجــب إيــداع التوكيــل )بطاقــة التوكيــل( قبــل ٢4 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع )فــي مقــر بنــكABC ، المبنــى ١٥٢، طريــق 	 
١7٠3، مجمــع 3١7، المنطقــة الدبلوماســية، المنامــة، مملكــة البحريــن(. يمكــن أن تســلم بطاقــة التوكيــل باليــد أو البريــد  أو الفاكــس 
)رقــم ٩73١7٥3١3١١+( أو البريــد اإللكترونــي )ShareholderRelations@bank-abc.com( مــع التأكــد مــن اســتالمها قبــل انتهــاء 

الموعــد المحــدد. الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض االجتمــاع.

ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم العالقات العامة وعالقات المستثمرين على الرقم التالي )٩73١7٥43٢٢٢+(.	 

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس اإلدارة

مملكة البحرين
٥ فبراير ٢٠١7م


