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إعالنات الیوم

تغییر موعد اجتماع الجمعیة العامة لشركة وربة
للتأمین إلى 19-5-2015 لتوزيعات 2014

05 مايو, 2015 / 08:00 ص

 
يعلن سوق الكويت لألوراق المالیة عطفا على اإلعالنات السابقة بتاريخ بتاريخ 8-4-2015 وبتاريخ

3-5-2015 بشأن مواعید اجتماع الجمعیة العامة لشركة وربة للتأمین (وربة ت) فقد أفادت
الشركة بأنه قد تم تغییر موعد اجتماع الجمعیة العامة العادية إلى يوم الثالثاء الموافق 5-19-

2015 في تمام الساعة 9:00 صباحا في وزارة التجارة والصناعة ، حیث سیتم خاللھا مناقشة
توصیة مجلس االدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31-12-2014 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة

8% من القیمة االسمیة للسھم (8 فلس كويتي لكل سھم). 
وذلك للمساھمین المسجلین بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد الجمعیة العامة. 

وھذه التوصیة تخضع لموافقة الجمعیة العامة وعدم اعتراض مجلس االدارة والجھات الرقابیة
علیھا. 

كما سیتم مناقشة بنود اخرى على جدول األعمال. 
علما بأن الشركة موقوفة عن التداول إلى حین إنعقاد جمعیتھا العامة.
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