 5يناير 2021
السادة شركة بورصة الكويت املحترمين

تحي ـة طيب ـة وبع ـد،
املوضوع :إفصاح مكمل – نتائج اجتماع مجلس اإلدارة
ً
ً
إلحاقا لإلفصاح املؤرخ في  4يناير  ،2021نحيطكم علما بأن األطراف ذات الصلة التي وافق مجلس اإلدارة
على إجراء تسويات معها بيانها كالتالي:
 شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م
عضوين من أعضاء مجلس إدارتها أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
 شركة الكويت القابضة ش.م.ك.م
عضوين في مجلس إدارتها هما أعضاء بمجلس إدارة الشركة أحدهم رئيس مجلس اإلدارة.
 شركة الرنا للتجارة العامة واملقاوالت ش.ذ.م.م
مديرها العام أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ً
علما بأن هذه املديونيات جرى تصنيفها منذ سنوات على أنها تخص أطراف ذات صلة ،والعضوين
املشتركين بين هذه الشركات والشركة لم يصوتا على القرار.
وتفضل ــوا بقب ــول واف ــر التحيـ ــة،،

ط ــالل جاسم البحـر
رئيس مجلس اإلدارة
61718
63,563,420

Commercial Reg. 61718
Capital Kuwait Dinar 63,543,420/-

Ifahotelsresorts.com
A
965 22490218 1844432

info@ifahotelsresorts.com
4694
965 22492212

13047

)IFA Hotels & Resorts KSC (Public
Souk Al-Kuwait Building, Gate A, Floor 8, - P.O. Box 4694 Safat - 13047 Kuwait
Tel: (+965) 1844432 / 22490218 | Fax: (+965) 22492212
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التاريخ

اسم الشركة المدرجة

 5ﯾﻧﺎﯾر 2021

ﺷرﻛﺔ اﯾﻔﺎ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة

عنوان اإلفصاح*

تاريخ اإلفصاح السابق

التطور الحاصل على
اإلفصاح

 4ﯾﻧﺎﯾر 2021

اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻖ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﻣﻌﮭﺎھﻲ:
ﺷرﻛﺔ اﻟواﻓر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ش.م.ك.م  -ﻋﺿوﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ أﻋﺿﺎء ﺑﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ش.م.ك.م  -ﻋﺿوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ ھﻣﺎ أﻋﺿﺎء ﺑﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أﺣدھم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﺷرﻛﺔ اﻟرﻧﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻻت ش.ذ.م.م  -ﻣدﯾرھﺎ اﻟﻌﺎم أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.
وﻗد ﺟرى ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺧص أطراف ذات ﺻﻠﺔ ،واﻟﻌﺿوﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﯾن ھذه اﻟﺷرﻛﺎت
واﻟﺷرﻛﺔ ﻟم ﯾﺻوﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار.

األثر المالي للتطور
الحاصل

ال ﯾوﺟد

)إن وجد(

*

إفصاح مكمل من )اسم الشركة( بخصوص )موضوع اإلفصاح(

