األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
 على2:00  والساعة1:00  الساعة2020/5/28 الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها
Shareholder / Nabil Ibrahim Khaled Alnazer

 نبيل ابراهيم خالد الناظر/ المساهم

QUESTION (1) :

: )1( السؤال
Given the significant cash balances at the bank,
why isn't a dividend being distributed?
 ما هو سبب عدم،في ضوء وجود ارصدة نقدية كبيرة لدى البنك
توزيع ارباح؟

ANSWER (1) :

: )1( الجواب

The Shareholders’ right to dividends only arises
if and once the general assembly resolves to
distribute dividends. EICO has paid out
US$150m as dividends to its shareholders over
the past 12 years. Before the offer, the company
was focused on both investing into growth, and
on deleveraging following the acquisition by the
company of distribution operations in 2017. The
share price prior to the offer incorporated this
information that are public.

ينشأ حق المساهمين فقط في حالة وشريطة اتخاذ الهيئة العامة

Due to COVID-19 and related government
ordered business closures, shisha lounges have
been closed since around mid-March in all our
major territories which has depressed demand
for our products. Where we track daily demand,
sales are down between 20% and 80% since the
lounge closures, with the exception of KSA,
where in 2019, we had just reentered the
market after 12 months of absence. Our
working assumption is that during the 2nd
quarter of 2020, volumes will be approximately
35% lower than they were in the same period of
2019. In view of the present business climate
and the debt burden of the company, it would
be irresponsible to pay a dividend this year in
any case. Shareholders are reminded that no
Jordan banks and very few companies in the
world have paid dividends this year due to the
COVID-19 situation.

 فان، واالغالقات الحكومية المتعلقة بها١٩-نظ ار لجائحة الكوڤيد
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١٥٠  لقد وزعت شركة االقبال ما يعادل. توزيع األرباح.لقرار

 قبل. سنة الماضية١٢ مليون دوالر كأرباح للمساهمين في الـ
تقديم العرض ركزت الشركة اهتمامها على االستثمار لغايات

التوسع وعلى تخفيف الديون بعد استكمال االستحواذ على
.٢٠١٧ نشاطات التوزيع في

صاالت الشيشة مغلقة منذ منتصف شهر آذار في جميع أسواق
شركة االقبال الرئيسية مما أدى النخفاض الطلب على منتجات

 لقد انخفضت المبيعات في األسواق التي تتابع فيها.الشركة
 منذ اغالق٪٨٠  الى٪٢٠ شركة االقبال الطلب اليومي ما بين

صاالت الشيشة وذلك باستثناء المملكة العربية السعودية اذ عادت

 وبالمجمل فان. شهرا١٢ الشركة لدخول السوق بعد انقطاع دام

شركة االقبال تفترض عمليا أن حجم المبيعات خالل الربع الثاني

 مقارنة مع الفترة ذاتها من٪٣٥  سيكون أقل بـ٢٠٢٠ من عام
 وفي ظل هذه الظروف يكون قيام الشركة يتوزيع.٢٠١٩ العام
 يجدر التذكير بان.أرباح هذه السنة هو تصرف غير مسؤول

البنوك لم توزع أرباحا هذه السنة وكذلك معظم الشركات األخرى

١٩-نتيجة أحوال جائحة الكوڤيد

األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
 على2:00  والساعة1:00  الساعة2020/5/28 الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها
Shareholder / Laila Mahmoud Saeed Zuraiqi

 ليلى محمود سعيد الزريقي/ المساهم

QUESTION (2) :
: )2( السؤال
Any deductions on the price of the sale on behalf
هل سيتم فرض اي اقتطاع على سعر البيع بالنيابة عن
of the shareholders?
المساهمين؟
ANSWER (2) :
: )2( الجواب
The shareholders will receive the offer price
without any deduction or withholding, except سيستلم المساهمون كامل الثمن المعروض دون أي اقتطاع أو
for any deduction or withholding that is
imposed by any tax authorities on account of خصم باستثناء أي خصم أو اقتطاع تفرضه السلطات الضريبية
income earned by the shareholders as a result
.في األردن على الدخل المتحقق للمساهمين نتيجة البيع
of the sale.

Shareholder / Khalil Mamoori
QUESTION (3) :

 خليل معموري/ المساهم
: )3( السؤال

مرحبا

Hello
ANSWER (3) :

In the present format, it is noted no answer can
be provided to this question.

Shareholder / Khaled Abdelghaffar Musleh
Qamhieh
QUESTION (4) :

: )3( الجواب
ال يمكن اإلجابة على هذا السؤال بصيغته الحالية

 خالد عبد الغفار مصلح قمحيه/ المساهم
: )4( السؤال

What is the process of participating? I have sent  متى واين،ما هي طريقة المشاركة؟ لقد قمت بارسال استفسارين
2 inquiries, when and where will they be
سيتم االجابة عليها؟
answered?
ANSWER (4):
It is noted all information relating to procedures
in use for the EGM and access to information has
been publicly released in due time to
shareholders.
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: )4( الجواب
لقد تم تزويدكم بكافة المعلومات الالزمة لكيفية المشاركة وقت

.االعالن عنها للمساهمين في حينه

األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها
المساهم  /فريد نصوح حافظ النابلسي
السؤال (: )5

Shareholder / Farid Nasouh Hafeth Alnabulsi

QUESTION (5) :

ارغب بسحب كافة التعليقات واالسئلة المقدمة من قبلي سابقاً I would like to withdraw my previously
submitted questions and comments regarding
بشأن عرض االستحواذ.
the bidco acquisition
الجواب (: )5
ال يمكن اإلجابة على هذا السؤال بصيغته الحالية

المساهم  /ابراهيم درويش ابراهيم الناجي
السؤال (: )6

اطلب ان يجري تقييم البيع بحذر ،واشكر االدارة على جهودهم.

الجواب (: )6
لقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها

لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد براندز أوف شيشا

بناء على مشورة مستشاري الشركة القانونيين
بيدكو ليمتد وذلك ً
وبعد التشاور مع العديد من الجهات الرسمية المعنية .وهنا يجب
اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة ال يشارك في عملية اتخاذ القرار
بشأن إتمام الصفقة من عدمه؛ حيث يقتصر دوره بشكل أساسي

على دعوة الهيئة العامة غير العادية لالجتماع .هذا ومن المقرر

أن يعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين في الثامن

والعشرين من شهر أيار الجاري  2020لتتاح ضمنه للمساهمين

ANSWER (5) :

In the present format, it is noted no answer can
be provided to this question.

Shareholder / Ibrahim Darwesh Ibrahim Alnaji

QUESTION (6) :
Requesting to carefully assess the sale, and
thank the management on their hard work

ANSWER (6) :

The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by UBOS Bidco .The Board is not
involved in the decision process of the
Transaction and its role is mainly limited to
calling the Extraordinary General Meeting. The
Extraordinary General Meeting of shareholders
held on the 28th of May gives shareholders the
chance to vote on the offer and make the final
decision on its acceptance or refusal.

فرصة التصويت على العرض المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن

قبوله أو رفضه.
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها

المساهم  /ابراهيم درويش ابراهيم الناجي
السؤال (: )7

Shareholder / Ibrahim Darwesh Ibrahim Alnaji

QUESTION (7) :

الحقيقة هي ان سعر السهم ( )14هو سعر متدني ،ولو كان It is true that the price of the share “14” is quite
السعر ( )16لكان سع اًر مقبوالً ومنطقياً .ان الوضع الكلي للسوق low, if it was 16 it would be acceptable and
reasonable. The overall situation in the market
سيتحسن وان الشركة ستتحسن بناءًا على ذلك .بمشيئة اهلل.
will get better and the company will improve as
a result. God willing

الجواب (: )7
لم يشارك مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م في عملية

اتخاذ القرار بشأن سعر العرض ولم يكون له أي سيطرة على
توقيت تقديم العرض؛ حيث اقتصر دوره على اتخاذ الخطوات

واإلجراءات الصحيحة لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد

براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد وذلك وفقاً لنصيحة ومشورة

مستشاري الشركة القانونيين وبعد التشاور مع الجهات الرسمية
المعنية .هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع الهيئة العامة غير

العادي للمساهمين في الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري

 2020لتتاح ضمنه للمساهمين فرصة التصويت على العرض
المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن قبوله أو رفضه.

لقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها

لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد براندز أوف شيشا

بناء على مشورة مستشاري الشركة القانونيين
بيدكو ليمتد وذلك ً
وبعد التشاور مع العديد من الجهات الرسمية المعنية .وفي
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين المقرر عقده في

الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري  2020ستتاح للمساهمين
فرصة التصويت على العرض المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن

ANSWER (7) :

EICO’s board was not involved in making the
decision regarding the offer price and nor was it
in control of the timing of receipt of the offer.
The Board’s role was limited to taking the
appropriate steps, on the advice of its legal
advisors and in consultation with the relevant
authorities, in reaction to the receipt of an offer
such as that received by United Brands of Shisha
Bidco. The Extraordinary General Meeting of
shareholders held on the 28th of May gives
shareholders the chance to vote on the offer and
make the final decision on its acceptance or
refusal.
The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by EICO from UBOS Bidco. At an
Extraordinary General Meeting of shareholders
which is due to be held on the 28th of May,
shareholders have a chance to vote on the offer
and make the final decision on its acceptance or
refusal.

قبوله أو رفضه.
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها

المساهم  /ابراهيم درويش ابراهيم الناجي
السؤال (: )8
ما هو سبب االستعجال في البيع؟
الجواب (: )8
لقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها

لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد براندز أوف شيشا

بناء على مشورة مستشاري الشركة القانونيين
بيدكو ليمتد وذلك ً
وبعد التشاور مع العديد من الجهات الرسمية المعنية .وهنا يجب
اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة ال يشارك في عملية اتخاذ القرار
بشأن إتمام الصفقة من عدمه؛ حيث يقتصر دوره بشكل أساسي

على دعوة الهيئة العامة غير العادية لالجتماع .هذا ومن المقرر

أن يعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين في الثامن

والعشرين من شهر أيار الجاري  2020لتتاح ضمنه للمساهمين

Shareholder / Ibrahim Darwesh Ibrahim Alnaji

QUESTION (8) :
?Why the urgency in selling
ANSWER (8) :

The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by UBOS Bidco .The Board is not
involved in the decision process of the
Transaction and its role is mainly limited to
calling the Extraordinary General Meeting. The
Extraordinary General Meeting of shareholders
held on the 28th of May gives shareholders the
chance to vote on the offer and make the final
decision on its acceptance or refusal

فرصة التصويت على العرض المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن

قبوله أو رفضه.

المساهم  /خالد عبد الغفار مصلح قمحيه
السؤال (: )9

Shareholder / Khaled Abdelghaffar Musleh
Qamhieh
QUESTION (9) :

ان السعر هو ( )12للسهم ،وقد تم تعديله ليصبح ( .)14لماذا The offer is 12 for the share, it has been changed
لم يقم البائعين بتغيير السعر ،سيما وأنه في هذه المرحلة ال يعتبر to 14 JD. Why the sellers did not change the
offer? Especially since right now is not the right
الوقت الصحيح للبيع؟
?time to sell
الجواب (: )9

ANSWER (9) :

EICO’s board was not involved in making the
لم يشارك مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م في عملية
decision regarding the offer price and nor was it
اتخاذ القرار بشأن سعر العرض ولم يكون له أي سيطرة على in control of the timing of receipt of the offer.
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها
توقيت تقديم العرض؛ حيث اقتصر دوره على اتخاذ الخطوات

واإلجراءات الصحيحة لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد

براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد وذلك وفقاً لنصيحة ومشورة

مستشاري الشركة القانونيين وبعد التشاور مع الجهات الرسمية
المعنية .هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع الهيئة العامة غير

العادي للمساهمين في الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري

 2020لتتاح ضمنه للمساهمين فرصة التصويت على العرض
المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن قبوله أو رفضه.

لقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها

لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد براندز أوف شيشا

بناء على مشورة مستشاري الشركة القانونيين
بيدكو ليمتد وذلك ً
وبعد التشاور مع العديد من الجهات الرسمية المعنية .وفي

اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين المقرر عقده في

الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري  2020ستتاح للمساهمين
فرصة التصويت على العرض المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن

قبوله أو رفضه.

المساهم  /ليلى محمود سعيد الزريقي
السؤال (: )10

هل يمكن بيان كافة االرباح السابقة للشركة.

الجواب (: )10
لمعرفة كافة معلومات ومستجدات شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م
المتعلقة بهذا الشأن والخاصة بأعمالها ،فإنه يمكن للمساهمين

الكرام الحصول على ما يهمهم من خالل مطالعة التقرير السنوي

The Board’s role was limited to taking the
appropriate steps, on the advice of its legal
advisors and in consultation with the relevant
authorities, in reaction to the receipt of an offer
such as that received by United Brands of Shisha
Bidco. The Extraordinary General Meeting of
shareholders held on the 28th of May gives
shareholders the chance to vote on the offer and
make the final decision on its acceptance or
refusal.

The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by EICO from UBOS Bidco. At an
Extraordinary General Meeting of shareholders
which is due to be held on the 28th of May,
shareholders have a chance to vote on the offer
and make the final decision on its acceptance or
refusal.

Shareholder / Laila Mahmoud Saeed Zuraiqi
QUESTION (10) :
Can you list Previous company profits
ANSWER (10) :

EICO reminds shareholders to refer to recent
Annual Report’s for the latest public
information on the EICO business.

األخير الصادر عنها.
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها

المساهم  /نبيل ابراهيم خالد الناظر
السؤال (: )11

هل لرئيس المجلس وأي من أعضائه اآلخرين وهل لكينجزوي أو
أي من حالفئها عالقة باي طريقة بالشركة المشترية؟ .كيف تم

تقديم العرض بعد االخذ بعين االعتبار أن لمجلس اإلدارة عالقة

مع اطراف ذوي عالقة؟ .يجب اإلفصاح عن هذا ومدى عالقتهم
بالعملية واال فان ذلك مخالفة الحكام المادة  ١٦من تعليمات هيئة

الوراق المالية.

الجواب (: )11
بناء على مشورة
اتخذ مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م ً

مستشاري الشركة القانونيين وبعد التشاور مع الجهات الرسمية

المعنية الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها استجابة للعرض الذي
تم تلقيه من شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد .ومن

خالل هذه المناقشات ،فقد اخذ مجلس االدارة العلم من أن المادة

( )16تتعلق حص ار بتعامالت االطراف ذات العالقة مع الشركة،
ويتضح من ظاهر الحال من أن عرض االستحواذ ال يتعلق

بالشركة بل باسهم المساهمين.

Shareholder / Nabil Ibrahim Khaled Alnazer
QUESTION (11) :
Is the Chairman and other Board members, and
is Kingsway and any of its affiliates related in any
manner to the Bidding company? How was the
bid made given the involvement of related
parties on the Board? This must be disclosed,
and their involvement in the process should be
disclosed, otherwise it is a breach of Article 16 of
JSC Directives
ANSWER (11) :

The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by EICO from UBOS Bidco. From
)discussions, the Board noted that Article (16
relates exclusively to related party transactions
with the company, and as is apparent, the
acquisition offer is not a transaction with the
company but the shares of the shareholders.

هذا باالضافة الى أن مجلس االدارة قد قام باالفصاح عن كل Moreover, the board has duly and in a timely
manner disclosed each step and action it has
خطوة واجراء كان قد اتخذه بخصوص عرض االستحواذ.
taken in relation to the acquisition offer.
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها

المساهم  /نبيل ابراهيم خالد الناظر
السؤال (: )12
حسب أحكام المادة  ١٦من تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة
العامة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والتي تحكم تعامالت

األطراف ذات العالقة وتعارض المصالح ،يجب اإلفصاح عن
تعامالت األطراف ذات العالقة في أي ق اررات للمجلس والهيئة

العامة .اين هذا اإلفصاح؟ .وكذلك ال يجوز لألطراف ذوي
العالقة التصويت على ق اررات المجلس والهيئة العامة يكونون

طرفل فيها ويجب اإلفصاح عنها.

الجواب (: )12
بناء على مشورة
اتخذ مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م ً

مستشاري الشركة القانونيين وبعد التشاور مع الجهات الرسمية

المعنية الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها استجابة للعرض الذي
تم تلقيه من شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد .ومن

خالل هذه المناقشات ،فقد اخذ مجلس االدارة العلم من أن المادة

( )16تتعلق حص ار بتعامالت االطراف ذات العالقة مع الشركة،
ويتضح من ظاهر الحال من أن عرض االستحواذ ال يتعلق

Shareholder / Nabil Ibrahim Khaled Alnazer
QUESTION (12) :
According to Article 16 of the Corporate
Governance Directives for Publicly Listed
Companies issued by the Jordan Securities
Commission which governs Related Party
Transactions and Conflicts of Interest, there
should be disclosure on related party
involvement in any Board or General Assembly
resolution. Where is the disclosure? Also,
related parties are prohibited from voting on
Board or Shareholder resolutions that they may
be a party to, and this must be disclosed
accordingly.
ANSWER (12) :
The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by EICO from UBOS Bidco. From
)discussions, the Board noted that Article (16
relates exclusively to related party transactions
with the company, and as is apparent, the
acquisition offer is not a transaction with the
company but the shares of the shareholders.

بالشركة بل باسهم المساهمين.
Moreover, the board has duly and in a timely
manner disclosed each step and action it has
taken in relation to the acquisition offer.
هذا باالضافة الى أن مجلس االدارة قد قام باالفصاح عن كل

خطوة واجراء كان قد اتخذه بخصوص عرض االستحواذ.
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها
المساهم  /نبيل ابراهيم خالد الناظر
السؤال (: )13
ال توجد معلومات عن تقييم الشركة لتقييم فيما اذا كان سعر ١٤

دينار عادل ام ال.

Shareholder / Nabil Ibrahim Khaled Alnazer
QUESTION (13) :
There is no information on the valuation of the
company to assess whether a JOD 14 is fair or
not.
ANSWER (13):

الجواب (: )13
لقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها

لالستجابة للعرض المقدم من شركة يونايتد براندز أوف شيشا

بناء على مشورة مستشاري الشركة القانونيين
بيدكو ليمتد وذلك ً
وبعد التشاور مع العديد من الجهات الرسمية المعنية .وهنا يجب
اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة ال يشارك في عملية اتخاذ القرار
بشأن إتمام الصفقة من عدمه؛ حيث يقتصر دوره بشكل أساسي

على دعوة الهيئة العامة غير العادية لالجتماع .هذا ومن المقرر

The Board has taken the appropriate steps, on
the advice of its legal advisors and in
consultation with the relevant authorities, in
reaction to the receipt of an offer such as that
received by EICO from UBOS Bidco. At an
Extraordinary General Meeting of shareholders
which is due to be held on the 28th of May,
shareholders will have a chance to vote on the
offer and make the final decision on its
acceptance or refusal.

أن يعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين في الثامن

والعشرين من شهر أيار الجاري  2020لتتاح ضمنه للمساهمين
فرصة التصويت على العرض المقدم واتخاذ القرار النهائي بشأن

قبوله أو رفضه.

المساهم  /بير اسبن باردسين
السؤال (: )14
هل قام مجلس إدارة الشركة بكافة االج ارءات القانونية بموجب

قانون الشركات فيما يتعلق بالعرض؟ .اذا صوت المساهمين

بالموافقة على القرار هل من الممكن أن توجد أسباب تؤدي لعدم
إتمام الصفقة؟ .ما هي الموافقات الرسمية الالزمة بعد صدور

قرار الهيئة العامة غير العادية؟ ما هي األسباب التي يمكن ان

تؤدي لرفض اصدار هذه الموافقات .في هذه الحالة ،هل لن

استلم الثمن؟

Shareholder / PER ESPEN BAARDSEN
QUESTION (14) :
Has the board of EICO followed all the legal
procedures of the Companies Law in making an
offer. If the shareholders vote is favourable to
the transaction at the EGM, are there any
reasons it could still not go through. Once the
shareholder vote has happened, what further
regulatory approval would be needed? What
would be the reasons for these approvals not to
?be provided? In this case, would I not get paid
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األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
 على2:00  والساعة1:00  الساعة2020/5/28 الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها
ANSWER (14) :

The Board has consulted with its legal advisors
and the relevant authorities and has taken the
correct steps in reaction to the receipt of the
offer by UBOS Bidco. The Board is not involved
in the decision process of the Transaction and its
role is mainly limited to calling the Extraordinary
General Meeting. The Extraordinary General
Meeting of shareholders was called to provide
shareholders with an opportunity to vote on the
offer and make the final decision on its
acceptance or refusal.

: )14( الجواب
م مستشاري.ع.لقد استشار مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار م
الشركة القانونيين وتشاور مع الجهات الرسمية المعنية واتخذ

الخطوات الصحيحة الواجب اتخاذها استجابة للعرض الذي تم
 ال يوجد.تلقيه من شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد

دور لمجلس اإلدارة في اتخاذ القرار بخصوص الصفقة اذ ان
 لقد تم.دوره ينحصر بدعوة الهيئة العامة غير العادية لالنعقاد

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لغايات مناقشة العرض والتصويت التخاذ القرار النهائي
.بخصوصه

The offer made by UBOS Bidco has a few other
conditions that must be satisfied within a
specified time period before the transaction can
be completed. These conditions mainly include
obtaining all regulatory approvals and
finalization of financing after the Extraordinary
General Assembly has approved the offer. If
these approvals are not obtained within a
relatively short period of time, the transaction
may not go through.
After the extraordinary general assembly
meeting approves the transaction, the minutes
of such meeting and those of UBOS Bidco will
have to be filed with the Controller of
Companies, the Minister of Industry, Trade and
Supply will need to approve the transaction and
the Securities Depository Center must receive
certain required documents which is expected
to include a no objection from the Securities
Commission. Should these approvals not be
forthcoming within a relatively short period of
time, UBOS Bidco has informed EICO that it may
not be able to complete the transaction and in
this case the shares will not be transferred and
the shareholders will not be paid.
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إن العرض المقدم من شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد

فيه شروط أخرى يجب تحققها خالل مدة معينة الستكمال

 تتضمن هذه الشروط بشكل رئيسي الحصول على كافة.الصفقة

الموافقات الرسمية واستكمال التمويل خالل مدة شهرين من تاريخ

 اذا لم يتم تحقق.اتخاذ قرار الهيئة العامة بالموافقة على العرض
هذه الشروط خالل فترة قصيرة فمن الممكن أن ال تستكمل

.الصفقة

بعد صدور قرار الهيئة العامة غير العادية يتوجب إيداع محضر
لدى عطوفة مراقب عام الشركات ومن ثم الحصول على موافقة

معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ويجب أن يتم تقديم وثائق
محددة لمركز اإليداع والتي من المتوقع أن تتضمن عدم ممانعة

 اذا لم يتم تحقق هذه األمور خالل فترة.هيئة االراق المالية
قصيرة محددة فان شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكو ليمتد قد

اعلمت شركة االقبال بانها قد ال تتمكن من اكمال الصفقة وفي

. هذه الحالة لن تنتقل ملكية األسهم ولن يدفع للمساهمين

األسئلة التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع
الهيئة الغير عادي الذين عقدا يوم الخميس الموافق  2020/5/28الساعة  1:00والساعة  2:00على
التوالي عبر وسائل المرئي والمسموع واجابات الشركة عليها

المساهم /ججو عبوش ججو حندول

Shareholder / Jasho Aboush Jasho

QUESTION (15) :
السؤال (: )15
how the share price will be calculated in case a
كيف يتم احتساب سعر السهم في حال رغبة المساهم بابقاء
shareholder wishes to keep his shares in Bidco
اسهمه في الشركه المستحوذه
ANSWER (15) :
الجواب (: )15
the offer being put for vote relates to the
acquisition of the Company’s shares in
ان البند المعروض على التصويت يتعلق باالستحواذ على اسهم
accordance with article 222/b of the Companies
الشركة عمالً باحكام المادة /222ب من قانون الشركات.
Law
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