
 
 

 

 

 
 

DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION اإلفصاح عن معلومات جوهرية   
   

Date:  12 July 2021 
Ref:    SP/PD/02-0721     

 2021 يوليو  12التاريخ:            

      SP/PD/02-0721   الرمز اإلشاري:
   

To: Bahrain Bourse  السادة/ بورصة البحرين 
  

Seef Properties B.S.C would like to announce the following 
material information: 

معلومات   عن  اإلفصاح  عن  ش.م.ب.  السيف  عقارات  شركة  تعلن 

 جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:
   

 July 2021    Date 12 2021 يوليو 12 التاريخ 

     .Seef Properties B.S.C شركة عقارات السيف ش.م.ب. إسم الشركة 
Company 

Name 

 SEEF Trading Code رمز التداول 

 الموضوع 
Completion of Amendment of Memorandum and Articles of Association Formalities 

 إتمام إجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي 
Subject 

المعلومات  

 الجوهرية 

Seef Properties B.S.C. (“Company”) announces that it has completed the formalities 
relating to the amendment of its Memorandum and Articles of Association with the 
Ministry of Industry, Commerce and Tourism and related regulatory authorities in 
accordance with the approval issued by the shareholders in the Extraordinary General 
Meeting (“EGM”) convened on 4 April 2021.  The implemented changes included the 
addition of the activity of “real estate activities on a fee or contract basis – 
management of real estate” and the amendment of the Company’s Memorandum 
and Articles of Association in accordance with the latest amendments to the 
Commercial Companies Law. Information and disclosures relating to the same are 
available on the Company’s website: www.seef.com.bh. 
 

س والنظام األساسي ديل عقد التأسي إجراءات تع  إتمامعن  "(  الشركة)" شركة عقارات السيف ش.م.ب.    تعلن

من بموجب الموافقة الصادرة  والسياحة والجهات الرقابية ذات الصلة    والتجارةعة  اصن ة ال ى وزارلدللشركة  

إضافة   اإلجراءاتوتضمنت  .  2021أبريل    4بتاريخ  غير العادية المنعقد    مة العاماع الجمعية  المساهمين في إجت 

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي و إدارة العقارات"    –نشاط "األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود  

فصاحات  واإلعلومات  تتوفر كافة الم   .لى قانون الشركات التجارية للشركة وفقاً ألحدث التعديالت الواردة ع

 bhwww.seef.com.موقع الشركة:  ىفي هذا الصدد علالسابقة 

Material 
Information 

األثر على المركز  

 المالي 

Not applicable 

 ال ينطبق

Impact on 
Financial 
Position 

إفصاحات سابقة  

 ذات صلة  

 )إن ُوجدت(

1. Announcement of EGM Results on 4 April 2021. 
2. Publication of EGM Minutes on 19 April 2021.   

 .2021أبريل  4بتاريخ إجتماع الجمعية غير العادية  إعالن نتائج  .1
 .2021أبريل  19بتاريخ غير العادية مة اتماع الجمعية العنشر محضر إج .2

Previous 
relevant 

disclosures  

(if any) 

 

 Name   مريم عبدالرحمن حسين                                            MARYAM ABDULRAHMAN HUSAIN  اإلسم 

 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 

http://www.seef.com.bh/
http://www.seef.com.bh/

