الكويت في  30أبريل 2022

السادة /شركة بورصة الكويت لألوراق المالية

المحترمين،

طيبة وبعد،،،
تحية ّ
الموضوع :إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع .عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية
السنوية للشركة.

باإلشارة الى الموضوع أعاله ،وعمالً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (اإلفصاح والشفافية) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالته ،تجدون مرفق ربطاً نموذج إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع .عن موعد انعقاد الجمعية

العمومية السنوية للشركة ،إضاف ًة إلى نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية كما وكتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر
عن و ازرة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس اإلدارة

المرفقات:
-

نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية؛
جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة؛
كتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
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المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع :إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية
ش.م.ك.ع.

باإلشارة الى الموضوع أعاله ،وعمالً بأحكام الكتاب العاشر من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن اإلفصاح
والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ

 30أبريل 2022

اسم الشركة المدرجة

شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)

المعلومات الجوهرية

يرجى العلم أنه تم دعوة الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) لإلنعقاد
بتاريخ  2022/5/19في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة

شرق – برج اليونفرسال وذلك للنظر بجدول األعمال المرفق.

أثر المعلومات الجوهرية على المركز ال يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده الحقاً.

المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس اإلدارة
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