مفكرة الشرق
اإلثنين 91 ،نيسان0209 ،
نسب الملكيات األجنبية في السوق األول
قيام األجانب بشراء  719,269سهم وطني 919,199 ،استثمارات
بيع  194,499سهم خليج ب 944,988 ،سهم بيتك.
استحقاقات األسهم

الشركة

الرمز

السور

588

اليوم المحدد لحيازة السهم لتوزي ع األرباح النقدية بنسبة .%8

أولى وقود

548

اليوم المحدد للتداول دون استحقاق لتوزي ع األرباح النقدية بنسبة .%8

اإلعادة

928

اليوم المحدد لتوزي ع األرباح النقدية بنسبة  %8وأسهم المنحة بنسبة .%9

أهلي متحد

999

اليوم المحدد لتوزي ع األرباح النقدية بنسبة .%8

الشركة

الرمز

اجتماع مجلس إدارة

التعمير

409

اليوم في تمام  29022ظهرا ،وذلك لمناقشة قرار بيع شركة نادي الكورنيش البحري (تابعة) لعقار تملكة في
منطقة المهبولة.

المصالح ع

421

اليوم في تمام  20092ظهرا ،وذلك لمناقشة قرار شراء عقار في منطقة المهبولة.

االمتياز

080

يوم الثالثاء  0209/24/02في تمام  20092ظهرا ،وذلك للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة
المنتهية ب .0209/29/99

قيوين أ

925

يوم الخميس  0209/24/00في تمام  29092ظهرا ،وذلك إلعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة
الشركة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق رقم (.)0209/9

أريد

599

يوم الثالثاء  0209/24/02في تمام  20022ظهرا ،وذلك للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة
المنتهية ب .0209/29/99

الشركة

الرمز

اجتماع الجمعية العامة وذلك للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية ب .0202/90/99

ساحل

022

يوم األربعاء  0209/24/09في تمام  29022ظهرا.

أولى تكافل

925

يوم األحد  0209/28/20في تمام  90022صباحا.

الهالل

895

يوم االثنين  0209/28/29في تمام  99022صباحا.

مراكز

442

يوم االثنين  0209/28/29في تمام  90022ظهرا.
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مفكرة الشرق
اإلثنين 91 ،نيسان0209 ،
الشركة

الرمز

بنك بوبيان

921

موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة بما اليتجاوز  %92من أسهم الشركة
وذلك لمدة  5أشهر من تاري خ منح الموافقة.

أهلية ت

929

قيام الشركة بإتمام صفقة بيع لعدد  0,008,999سهم من أسهم شركة زميلة بسعر  2.915فلس للسهم
وبقيمة  420,944دينار كويتي.

وربة ت

924

تأكيد الجدول الزمني الستحقاقات األسهم  ،بحيث يكون تاري خ حيازة السهم ب .0209/24/05

وثاق
922

افصاحات

نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة-0
 الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية. الموافقة على عدم توزي ع أرباح عن السنة المالية المنتهية ب .0202/90/99توقيع عقد بيع حق انتفاع مملوكة للشركة – وهذا العقد يتطلب موافقة الجهات الرسمية لنقل حق االنتفاع
للمشتري – بمبلغ وقدره  282,222,222دينار كويتي.

وثاق

التعمير

409

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.

تعليمية

522

إعادة تداول السهم في بورصة الكويت اعتبارا من يوم الثالثاء  ،0209/24/02وذلك بعد االنتهاء من إجراءات
تخفيض رأسمال الشركة.

هيومن سوفت

509

إنهاء تكليف السيد /محمد اسالم الدين بشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة هيومن سوفت التعليمية
(تابعة) وذلك لتوقف نشاطات الشركة والمباشرة في إجراءات الشركة وحلها.

إنوفست

992

دعوى قضائية.

العيد

 0299تأجيل تأكيد الجدول الزمني الستحقاقات األسهم  ،بحيث يكون تاري خ حيازة السهم ب .0209/28/21
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