
 

 
 

PROXY TO ATTEND THE ORDINARY 
GENERAL ASSEMBLY MEETING.  
 
I, the undersigned, being a shareholder in Arab 

Insurance Group (B.S.C.) hereby appoint: 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
to represent me and vote on my behalf at Arab 
Insurance Group (B.S.C.) 39th Ordinary General 
Assembly meeting of shareholders to be held at 
11.30 a.m. on Monday, 20 April 2020 through 
electronic means from Manama, Kingdom of Bahrain 
(or at any other date and place to which the meeting 
is adjourned). 

  الجمعية العمومية العادية جتماعإتوكيل لحضور  

 

ً في المجموعة العربية للتأمين  أنا الموقع أدناه، بصفتي مساهما

 :أعين بموجب هذا التوكيل (أريج))ش.م.ب.( 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
العمومية جتماع الجمعية إنيابة عني في  مثيلي والتصويتتل

)ش.م.ب.(  للمجموعة العربية للتأمين  ثالثينالوالتاسع   العادية
شرة حادية عفي تمام الساعة ال للمساهمين والمقرر عقده  (أريج)

وذلك  2020إبريل  20 الموافقاالثنين  والنصف صباحاً من يوم 
، مملكة البحرين )أو المنامةمن  لكترونية إلعبر وسائل التواصل ا

 ومكان آخر يؤجل له(. في أي موعد
 

 
 

 

  __________________________________________________________________ :Shareholder numberالمساهم: رقم

 :Shareholder name    _________________________________________________________________ سم المساهم:إ

 :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :Number of sharesعدد األسهم

___________________________________________________________________________________________ 
 

I confirm below () how the appointed proxy should vote: 

 

Resolutions at the 39h Ordinary General Assembly Meeting. 

 

 

لبند في جدول ا
 األعمال

9 8 7 6 5(b) 5(a) 4 3 2 1 
Agenda Item 

 To vote in favour of           أن يصوت لصالح

 To vote against           أن يصوت ضد

أن يمتنع عن 
 يتالتصو

     
 

    
To abstain 

 

 ________________________ التوقيع:

 ________________________ التاريخ: 

 
 

رفي اشركة ك   -  لدى   الحضور   توكيل  إيداع   الرجاء
مكتب رقم   –  مسجل األسهم المساند )ذ.م.م.( فنتك )البحرين(

، ٣٨٣طريق  ٣١مبنى  –زامل ال رجبالسابع  الدور   ٧٤
  باليد ،مملكة البحرين ، المنامة،٥١٤ص.ب.  -   ٣0٥مجمع 

    اإللكتروني: البريدأو   +٩٧٣ ١٧ 2١20٥٥الفاكس   أو

)bahrain.helpdesk@karvy.com( جتماع اإل قبل وذلك
 بأربع وعشرين ساعة على األقل.

 
المساهمين الكرام إلى الشروط التالية  كما نود أن نلفت عناية

 :200١في قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 
 ثالث  طرف  آخر أو أي  مساهم  توكيل  للمساهم   يحق  -١

 للحضور نيابة عنه.     

 

 أعضاء   أو  اإلدارة،  مجلس   رئيس   توكيل  يجوز   ال  -2

 بحق  ذلك يخل   وال مجلس اإلدارة، أوموظفي الشركة،     
 األقارب من الدرجة األولى. توكيل      

 

  
Signature: ________________________ 

Date: ________________________ 
 
 
Please register the proxy with the support Share 
Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L. Office No.74, 
7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 
305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain by 
hand or Fax No. +973 17 212055 or electronically by 
email: 

(bahrain.helpdesk@karvy.com), at least 24 hours prior to 

the meeting. 
 
Shareholders’ attention is also drawn to the following 
provisions of the Bahrain Commercial Companies Law of 
2001: 
 
1. A shareholder may appoint another shareholder or a 

third party to act as his proxy. 
 

2. A proxy shall not be the Chairman, members of the 
Board of Directors or employees of the Company, 
without prejudice to the right to give a proxy to 
relatives of the first degree. 
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