
 
 

 

 

 
 

ANNOUNCEMENT FOR DISTRIBUTION 
OF CASH DIVIDENDS FOR 2020 

 2020لعام  توزيع األرباح النقديةإعالن 

    

Date:  28 March 2021 
Ref:    SP/PD/04-0321     

 2021 مارس 28التاريخ:            

      SP/PD/04-0321   الرمز اإلشاري:
  

To: Bahrain Bourse   / بورصة البحرين السادة 
  

The Board of Directors of Seef Properties B.S.C. is 
pleased to invite the shareholders whose names are 
registered in the Share Register as of the Record Date 
on Wednesday 31 March 2021 to arrange a prior 
appointment with the Company’s Share Registrar and 
Dividend Agent, Messrs. Bahrain Clear B.S.C.(C) 
through the Hotline indicated below or via the 
appointment booking application (Skiplino) to receive 
the cash dividends for the financial year ended 31 
December 2020 from Wednesday 14 April 2021.  
The shareholders shall carry with them on the date of 
the appointment their ID card, passport and original 
share certificates.  For shareholders who have 
previously made arrangement for the transfer of 
dividends via bank transfer to their IBAN, the cash 
dividends shall be deposited directly into their bank 
accounts. 

السادة   دعوة  ش.م.ب.  السيف  عقارات  شركة  إدارة  مجلس  يسر 

يوم   في  األسهم  سجل  في  أسماؤهم  المقيدة  الكرام  المساهمين 

الترتيب عن طريق    2021مارس    31  األربعاءالموافق  اإلستحقاق  

أدناه المذكور  الساخن  خالل أ  الخط  من  المواعيد   تطبيق  و  حجز 

لحجز موعد مسبق مع مكتب مسجل األسهم   (Skiplinoسكيبالينو  )

للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة(   البحرين  السادة/ شركة  األرباح  ووكيل 

ديسمبر   31إلستالم األرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في  

، على 2021أبريل    14الموافق    األربعاءتداءأ من يوم  إب   2020

الهوية وجواز  بطاقة  المحدد  الموعد  يوم  في  أن يصطحبوا معهم 

أجروا  الذين  المساهمون  أما  األصلية.  األسهم  وشهادات  السفر 

السادة/ شركة  األرباح  ووكيل  األسهم  مسجل  مع  مسبقة  ترتيبات 

ش.م.ب.)مقفلة( إلستالم األرباح النقدية من خالل البحرين للمقاصة  

( ، فسيتم إيداع أرباحهم النقدية مباشرة  IBANالتحويل المصرفي )

 في حساباتهم المصرفية.

  

Share Registrar and Dividend Agent 
 
Messrs. Bahrain Clear B.S.C.(C) 
Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate 
4th Floor, King Faisal Highway  
Building No. 31, Road 383, Block 305 
P.O. Box 3203 
Manama – Kingdom of Bahrain 
Hotline: +973 17108786 
WhatsApp: +973 33510008 
Email: edividend@bahrainclear.com 

 عنوان مسجل األسهم ووكيل األرباح:
 

 السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة( 

 بوابة المرفأ )الطابق الرابع(  -مرفأ البحرين المالي 

 شارع الملك فيصل  

 305مجمع  383، طريق 31مبنى رقم 

 ، المنامة، مملكة البحرين. 3203صندوق بريد 

 + 973 17108786الخط الساخن: 

 + 973 33510008الواتس اب: 

 edividend@bahrainclear.comالبريد اإللكتروني: 
 

 اإلسم 
MARYAM ABDULRAHMAN HUSAIN 

 مريم عبدالرحمن حسين
Name 

 المسمى الوظيفي 

Senior Manager – Legal and Compliance  

Company Secretary 

 إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  –مدير أول 

 سكرتير الشركة 

Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copy to:  
Capital Markets Supervision Directorate – Central Bank of Bahrain 
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