إعــالن
توزيعات األرباح النقدية وأسهم المنحة لبيت التمويل الكويتي
عن السنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2019

يســر بيــت التمويــل الكويتــي أن يعلــن عــن موعــد توزيعــات األربــاح النقديــة وأســهم املنحــة التــي قررتهــا اجلمعيــة العامــة
العاديــة وغيــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ  13إبريــل  ،2020بعــد أن مت اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لشــهر قرارهــا وفق ـاً
ألحــكام قانــون الشــركات والقــرارات والضوابــط املنظمــة ،وذلــك للســادة املســاهمني املقيديــن فــي ســجالت البنــك فــي
نهايــة يــوم االســتحقاق احملــدد لــه يــوم األربعــاء املوافــق  29إبريــل  ،2020وذلــك علــى الوجــه التالــي:
أو ًال :موعد إبتداء التوزيعات النقدية وأسهم املنحة:
يبدأ اعتباراً من يوم اإلثنني املوافق  4مايو 2020م توزيعات األرباح النقدية وأسهم املنحة.
ثانيا ً :األربــاح النقديــة :نســبة ( %20عشــرون فــي املائــة) مــن القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد (أي بواقــع  20فلس ـاَ
لــكل ســهم):
•ســوف يتــم إيــداع األربــاح النقديــة فــي حســابات الســادة املســاهمني لــدى "بيتــك" أو البنــوك األخــرى ملــن
أعطــى منهــم تعليمــات بذلــك.
•علــى الســادة املســاهمني اآلخريــن القيــام بالتســجيل فــي خدمــة إيــداع أربــاح األســهم مــن خــال القنــوات
اإللكترونيــة لـ"بيتــك" أو لــدى أي بنــك آخــر مفضــل بدولــة الكويــت ،حيــث لــن تقــوم الشــركة الكويتيــة للمقاصة
بإصــدار شــيكات األربــاح النقديــة هــذا العــام.
ثالث ًا :أسهم املنحة :نسبة ( %10عشرة في املائة) من رأس املال املصدر واملدفوع:
•ســيتم إيــداع أســهم املنحــة بحســابات تــداول الســادة املســاهمني لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ملــن لديــه
رصيــد أســهم بحســاب التــداول.
•ســتقوم الشــركة الكويتيــة للمقاصــة بإيــداع أســهم املنحــة فــي ســجل املســاهمني مباشــرة ،وذلــك للســادة
املســاهمني ممــن ليــس لديهــم رصيــد أســهم فــي حســابات التــداول.
رابع ًا :تُطبق أحكام القانون والعقود ذات الصلة في شأن أسهم املنحة املوزعة عن أسهم مرهونة.
كما يود "بيتك" التنويه عن اآللية اخلاصة باجلدول الزمني لالستحقاق والتوزيع على النحو التالي:
يوم

التاريخ

التوضيح

حيازة السهم

 26إبريل 2020

األحد

اليوم األخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون املساهم مقيداً
في سجالت البنك للحصول على التوزيعات.

تداول السهم بدون
استحقاق

 27إبريل 2020

اإلثنني

اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محمل بالتوزيعات ،وهو كذلك
اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات.

اإلستحقاق

األربعاء

التوزيع

اإلثنني

 29إبريل 2020

 4مايو 2020

اليوم الذي يتم فيه حتديد املساهمني املستحقني للتوزيعات واملقيدين
في سجالت البنك كما في إقفال يوم  26إبريل ( 2020وهو يوم
حيازة السهم).
اليوم الذي يتم فيه توزيع األرباح النقدية وأسهم منحة.
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