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 احملرتمون ؛؛  عناية السادة / شركة بورصة الكويت

 حتية طيبة و بعد ؛؛؛

 

 .عالقابضة ش.ك.م ميزان شركة إفصاح بشأن موعد انعقاد اجتماع جملس إدارة املوضوع:

ر  (  من الفصل الرابع من الكتاب العاش  4-1-1ة )املاد  ( من24باإلشارة إىل املوضوع أعاله ؛ و إىل الفقرة رقم )  
ل  بشااأن إنشااائ  يسة أ ااوا  املا 2010لساانة  7)اإلفصاااح والشاافافية( من الالالة التنفيلية للقانون رقم 

 . وتنظيم نشاط األورا  املالية 

جتماع جملس إدارة  الشااركة     تعلن  شااركة ميزان القابضاااة )ش.م.ك.ع(  عن حتديد موعد إنعقاد ا       
و ذلك يف يوم اخلميس   31/03/2018ية يف للشااركة عن الفرتة  املنت  املالية املرحليةملناقشااة البيانا  

  ظ رًا.  12:40مبقر الشركة يف متام الساعة  2018مايو  10املوافق 

؛  حيث  أن شااركة   2018لساانة  1 بقواعد بورصااة الكويت الصااادرة مبوجق القرار رقم و التزاما منا 
ار          ميزان   مت تصنيف ا ضمن شركا    السو  األول   و عليه فإنه ي ا سرنا اإلعالن عن موعد عقاااد مؤمتا
يف متام  ( Live Webcastبكة االنرتنت  )احملللني و املستثمرين الربع  نوي و  تقرر انعقاده عن طريق ش   

 .2018مايو  10فق اخلميس املوا -بعد الظ ر  بالتوقيت احمللي من نفس يوم االجتماع  03:00الساعة 

 دناه.ق رابط املشاركة اخلاص باملؤمتر أحضور االجتماع عن طري و ميكن للسادة املسا مني و احملللني 

 overview-relations/investor-http://www.mezzan.com/investor/ الرابط: 

  عرب الربيد االلكرتونيلال تفسار  ميكن للسادة املسا مني و احملللني التواصل مع الشركة  كما 
( ir@mezzan.com Email: )  .  

 

 
 م.     ع. 
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 منوذج اإلفصاح عن املعلوما  اجلو رية

 

 التاريخ 07/05/2018

 ا م الشركة املدرجة )ش.م.ك.ع(    شركة ميزان القابضة

ديد موعد   تعلن  شااركة ميزان القابضاااة )ش.م.ك.ع(  عن حت    
البيانا  املالية  إنعقاد اجتماع جملس إدارة  الشااركة  ملناقشااة 

و ذلاك يف يوم   31/03/2018للشااركاة عن الفرتة  املنت ياة يف     
ام السااااعة  مت مبقر الشااركة يف    2018مايو   10اخلميس املوافق 

 ظ رًا.  12:40
ثمرين الربع  نوي عن احملللني و املست كما  يتم عقاااد مؤمتااار

 03:00عة يف متام السا( Live Webcastطريق شبكة االنرتنت  )
اخلميس املوافق جتماع  بعد الظ ر  بالتوقيت احمللي من نفس يوم اال

 .2018مايو  10
الجتماع عن طريق حضور ا و ميكن للسادة املسا مني و احملللني 
 رابط املشاركة اخلاص باملؤمتر أدناه.

  /overview-relations/investor-http://www.mezzan.com/investor 

 ميكن للسادة املسا مني و احملللني التواصل مع الشركة  كما 
 .  ( :ir@mezzan.com Email )  عرب الربيد االلكرتونيلال تفسار 

 املعلومة اجلو رية

 . ال يوجد أي تأثري حالي على املركز املالي 
 

 

على أثر املعلومة اجلو رية 
 املركز املالي للشركة

 

 

 
 م.     ع. 

 
 
 
 

 

 

http://www.mezzan.com/investor-relations/investor-overview/
http://www.mezzan.com/investor-relations/investor-overview/
mailto:ir@mezzan.com

