
 

 

 

Explanatory note to the agenda of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders (EGM) of Arab Insurance Group (B.S.C) (“Arig”) to be held on                

25 March 2018 

This explanatory note which forms part of the invitation to the Extraordinary General Assembly (EGM) 

meeting notifies that subject to the agreement of the extraordinary general assembly of Arig, and 

approval of the Central Bank of Bahrain (“CBB”) and Ministry of Industry, Commerce, and Tourism (MOIC), 

Arig intends to amend and fully restate its Memorandum and Articles of Association in the following 

manner: 

1. To incorporate into a single document, the various amendments to the Memorandum and Articles of 

Association that have been agreed by the extraordinary general assembly in the past years. 

2. To amend the format of the Articles of Association to be in line with the template provided by the 

Central Bank of Bahrain, wherein the articles are titled and structured in the form approved by the 

regulator. 

3. To incorporate the amendments of the Bahraini Commercial Companies Law since promulgation and 

until the most recent amendment No. (1) of 2018 and also the requirements of the CBB’s Rulebook 

Volume 3. The main amendments being reflected in the restated Articles of Association are as follows: 

a. Changing the notice period for the ordinary and extraordinary general assembly meetings to 

be 21 days instead of 15 days. 

b. The removal of the requirement for board members to own shares in the company. 

c. The introduction of cumulative voting by the shareholders for election of board members. 

d. The restriction on board members to have personal interest in the company’s contracts or 

matters which the company is party to. 

e. Disclosure requirement in the company’s annual report in relation to contracts in which some 

or any of the board members have interest.  

f. The requirement for the ordinary general assembly of shareholders to be conducted within 

three months from the end of the financial year. 

g. The reduction of the qualifying shareholding percentage from 10% to 5% for requesting the 

discussion of items those are not on the agenda, under Article 207 of the Commercial 

Companies Law, for the general assembly. 

h. The addition of the following within the scope of the extraordinary general assembly of the 

shareholders: 

i. Issuance of new shares; 

ii. Disposal of more than half the assets of the company. 

i. Removal of the proxy voting by Directors in the Board meetings as it is prohibited in the CBB’s  

Rulebook Volume 3. 

4. To authorize the Chief Executive Officer of the group or his assignees to carry out the necessary 

actions in accordance with agenda no.2 of the EGM and sign documents on behalf of the Company 

before the Authorities. 

 



 

 

 

 

 مذكرة توضيحية بشأن إجتماع
 عادية للمجموعة العربية للتأمين ش.م.بالجمعية الغير 

 2018مارس  25والمقرر إنعقادها في 
 

الجمعية العامة للمجموعة العربية للتأمين، تعد هذه المذكرة جزء من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بشان حضور إجتماع 
، حيث إن المجموعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحةوذلك بعد أخذ الموافقات الالزمة من مصرف البحرين المركزي، و

 على النحو اآلتي: شركةتسعى إلعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي لل
 

 لتأسيس والنظام األساسي خالل السنوات الماضية.تضمين كافة التعديالت الواردة على عقد ا .1
 

عنونة مصرف البحرين المركزي، حيث سوف يتم دى ليتماشى مع النموذج المعتمد ل ترتيب وتبويب الموادتعديل  .2
 ، كما هو متبع لدى الجهات الرقابية.المواد

 

التعديل األخير الصادر بموجب تضمين كافة التعديالت الواردة على قانون الشركات التجارية البحريني، سيما  .3
المجلد  -، فضالً عن المتطلبات الواردة في دليل أحكام مصرف البحرين المركزي2018لسنة  (1)رقم  قانونال

 ، وتشمل أبرز التعديالت األمور التالية:الثالث
 

  يوما. 15يوما بدال من  21تغيير فترة إخطار الجمعية العامة للمساهمين لإلنعقاد لتكون قبل 
 

 .إلغاء اشتراط تملك أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم في الشركة 
 

 .إضافة نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 

  حظر تضارب المصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة خالل أي من تعاقدات الشركة، أو التعاقدات التي تكون
 الشركة طرفاً بها.

 

 مجلس اإلدارة مصلحة بها من خالل اإلشارة لها أعضاء كون ألي عضو من ضرورة اإلشارة للتعاقدات التي ي
 ضمن التقرير السنوي للشركة.

 

 جتماع السنوي للجمعية العامة خالل الثالث شهور التالية على انتهاء السنة المالية.ضرورة إنعقاد اال 
 

 من قانون الشركات  207لمادة تخفيض النسبة الالزمة إلضافة بند على جدول اعمال الجمعية العامة بحسب ا
 %.10% بدالً من 5كون لتالتجارية 

 

  :إضافة الصالحيات التالية للجمعية العامة الغير عادية 
 دار أسهم جديدة.صإ أوالً:

 الشركة. نصف أصول التصرف فيما تجاوز قيمتهثانياً: 
 

  كما هو وارد بدليل ولجانهالمجلس لغيرهم في حضور إجتماعات  أعضاء مجلس اإلدارةإلغاء جواز تخويل ،
 .المجلد الثالث -أحكام مصرف البحرين المركزي

 

 2 الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم  من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ البند  .4

 ، وتوقيع ما يلزم من مستندات لدى الجهات المعنية.على جدول األعمال
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