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  2021يناير  5

 

 املحترمين شركة بورصة الكويتالسادة 

 

 

 د،ـــة وبعـــة طيبــتحي

 

 نتائج اجتماع مجلس اإلدارة –إفصاح مكمل املوضوع: 

 

 لإلفصاح املؤرخ في 
ً
 بأن األطراف ذات الصلة التي وافق مجلس اإلدارة  ، نحيطكم2021يناير  4إلحاقا

ً
علما

 على إجراء تسويات معها بيانها كالتالي:

 

 شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م 

 عضوين من أعضاء مجلس إدارتها أعضاء بمجلس إدارة الشركة.

 

 شركة الكويت القابضة ش.م.ك.م 

 الشركة أحدهم رئيس مجلس اإلدارة.عضوين في مجلس إدارتها هما أعضاء بمجلس إدارة 

 

 شركة الرنا للتجارة العامة واملقاوالت ش.ذ.م.م 

 ة الشركة.ها العام أحد أعضاء مجلس إدار مدير 

 

 بأن هذه املديونيات جرى تصنيفها منذ سنوات على أنها تخص أطراف ذات صلة، والعضوين 
ً
علما

 املشتركين بين هذه الشركات والشركة لم يصوتا على القرار.

 

 وتفضلـــوا بقبــــول وافــــر التحيـــــة،،

 

 

 رـطـــالل جاسم البح

 رئيس مجلس اإلدارة



 

  (13)ملحق رقم 

  نموذج اإلفصاح المكمل

التاريخ

اسم الشركة المدرجة

*عنوان اإلفصاح

تاريخ اإلفصاح السابق

التطور الحاصل على 
 اإلفصاح

األثر المالي للتطور 
  الحاصل

(إن وجد) 

إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع اإلفصاح) *
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