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كتاب اإلفصاح والشفافية

منوذج اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية
التاريخ
إسم الشركة املدرجة

2022/04/07

شركة جمموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
إفصاح عن معلومات جوهرية حول إعادة تعيني رئيس تنفيذي لشركة
جمموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
حنيطكم علم ًا بأنه قد مت إعادة تعيني السيد /مدحت عمر أبو بكر حممود
رئيس تنفيذي لشركة جمموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع ،وذلك بناءً على

املعلومة اجلوهرية

قرار جملس اإلدارة يف إجتماعه املنعقد يف يوم األربعاء املوافق ،2022/04/06
والذي إعتمد التوصية املرفوعة من جلنة املكافأت والرتشيحات لذات الشأن،
وقد مت حتديد صالحياته ومسئولياته خالل إجتماع جملس اإلدارة سالف
الذكر ،مع التنويه بأنه يبدأ تفعيل القرار املذكور أعاله يف .2022/04/07

أثر املعلومة اجلوهرية على
املركز املالي للشركة

ال يوجد

يتم ذكر األثر على املركز املالي يف حال كانت املعلومة اجلوهرية قابلة لقياس ذلك األثر ،ويستثنى
األثر املالي الناتج عن املناقصات و املمارسات وما يشبهها من عقود.
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن جمموعة باإلفصاح عن معلومة جوهرية ختصها وهلا انعكاس مؤثر
على باقي الشركات املدرجة من ضمن اجملموعة ،فإن واجب اإلفصاح على باقي الشركات املدرجة ذات
العالقة يقتصر على ذكر املعلومة واألثر املالي املرتتب على تلك الشركة بعينها
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