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عق��ب انته��اء اعم��ال 
الجمعية العمومية لمساهمي 
شركة كامكو نظمت إدارة 
الش��ركة منتدى الشفافية 
وال��ذي  للمس��تثمرين 
اعتادت على تنظيمه على 
هامش اجتم��اع جمعيتها 
العمومية. وقد استعرض 
الرئيس التنفيذي للشركة 
الفرص  العل��ي  س��عدون 
لعام  المتاح��ة والتطلعات 
الش��ركة  ان  2010 قائ��ا 
س��تواصل تركيزها على 
العمومية  الميزانية  تعزيز 

والربحية مع الحفاظ على رصيد نقدي جيد، 
وادارة الدين الحالي بأسلوب حكيم مع محاولة 
تمديد آجال اس��تحقاقه، كما كشف ان لدى 
الشركة سلس��لة من المنتجات القادمة ومن 
ضمنها صناديق استثمار وعروض اكتتابات 
خاصة، مشيرا إلى أن الشركة سوف تسعى 
إلى استقطاب موظفين اضافيين للمساعدة 
في تنفيذ اس��تراتيجيتها وخطة عملها لعام 

.2010
ولفت العلي الى ان كامكو تخطط لطرح 3 
صناديق اس��تثمارية خال 2010، اثنان منها 
مقرهما في منطقة الش��رق األوسط وشمال 
افريقيا والثالث يركز على االسواق العالمية.

ولفت الى ان االعمال ال تسير بخط مستقيم 
لكن »كامكو« تقوم برس��م الخطط بكل دقة 

وعناية لتحقيق نتائج ايجابية بنهاية 2010.
وذكر ان التوقعات بالنسبة لسوق االوراق 
المالية تميل بشكل طفيف إلى الجانب االيجابي 
مع توقع نمو متواضع في الجزء األخير من 

العام الحالي.
وبس��ؤاله عن حجم االصول المدارة من 
قبل الشركة اوضح انها في حدود 2.4 مليار 
دينار، الفتا الى ان الشركة حافظت على حجم 

االصول رغم تقلبات اسواق المال.
وذكر ان التنبؤ بنتائ��ج 2010 أمر صعب 
التكهن به، فالشركة مدرجة وتخضع لرقابة 
وال يمك��ن التنبؤ ولكننا نعمل على مواصلة 

تحقيق األرباح.
وعن المبادرة التي اطلقتها الش��ركة األم 
العام الماضي لش��راء األصول ورصدت لها 
100 مليون دينار، قال العلي درسنا كثيرا من 
الفرص ولكن لم ترتق أي فرصة للتنفيذ نظرا 
ألن أغلب الفرص التي اتيحت كانت عبارة عن 
تخ��ارج كلي وهذا ليس من أهداف المبادرة، 

مشيرا الى ان الشركة التزال 
تدرس فرص��ا ويمكن ان 
تدخ��ل واح��دة منها حيز 

التنفيذ في 2010.

تخارج »كامكو«

وحول تخارجات »كامكو« 
من بع��ض أصولها خال 
العام الحالي أفاد العلي بأنه 
ال يوجد شيء محدد يمكن  
الحديث عنه ولكن اذا وجدنا 
المناسبة وتلقينا  الفرصة 
عرضا جيدا فسنتخارج كما 

حدث في 2009.
وفيما يتعلق بضخ مبالغ جديدة في محافظ 
الشركة من قبل الهيئة العامة لاستثمار، أوضح 
ان الهيئة حولت بعض المبالغ لمحافظ وصناديق 
الشركة في الس��ابق ولكنها لم تحول لنا اي 

مبالغ اضافية خال الفترة األخيرة.
وفي سياق استعراضه ألداء الشركة خال 
عام 2009، قال إن الربح المحقق لعام 2009 
والبال��غ 6.1 مايين دينار ج��اء بعد تجنيب 
مخصصات لاس��تثمارات بمبلغ 1.6 مليون 
دين��ار بالمقارنة ب� 8.0 مايي��ن دينار لعام 
2008، وأوضح أن انخفاض المخصصات قد 
تحقق بفضل اإلدارة الجيدة، واش��ار الى ان 
الشركة حققت ايرادات استثمارية قوية بمبلغ 
9.1 مايين دينار لعام 2009 بالرغم من ضعف 
االسواق مقارنة بمبلغ 2.1 مليون دينار لعام 
2008، كم��ا أوض��ح أن األداء القوي لكامكو 
خال 2009 يعزى الى مجموعة من العوامل 
اإليجابي��ة ومنها نجاح الش��ركة في خفض 
المصروفات اإلدارية بنس��بة 34% وتكاليف 
التمويل بنس��بة 18% خال 2009، فضا عن 
إدارة المخاطر بصورة أفضل وممارسة االلتزام 
الرقابي بشكل أكثر تشددا، وتحسن أساليب 
تطبيق مبادئ حوكمة الش��ركات، إضافة إلى 
مراجعة وتنقيح السياسات واإلجراءات، واإلدارة 
الحكيمة لألصول والخصوم والتي انعكست من 
خال انخفاض نسبة الدين وتمديد استحقاقات 
الدين، ومواصلة أنش��طة الش��ركة بالموارد 
البش��رية المتاحة دون زيادتها. وأبرز العلي 
نقاط القوة المالية الرئيسية األخرى للشركة 
والتي تعتبر ميزة تنافس��ية لها في السوق، 
مستعرضا تطورات االيرادات وصافي الربح 
ومجموع األصول ومجموع حقوق المساهمين 
ونسبة الدين ووضع السيولة لدى الشركة، 

كما في نهاية عام 2009.

أكدت خالل عمومية الشركة أنها واحدة من شركات االستثمار القليلة التي حققت أرباحًا في كل ربع سنوي من العام الماضي

السعودية اجتازت العاصفة بفضل إجراءاتها الوقائية السريعة

السويدي: سلسلة الضوابط المتشددة وراء تحقيق »كامكو« أرباحًا مستدامة

»نومورا«: االقتصاد الكويتي اجتاز تداعيات األزمة 
رغم صخب الساحة السياسية الداخلية

فوز 25 عمياًل في السحب الثاني
لـ»يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات«

ن���ال 25 عميال في الس���حب 
الثاني لش���ركة يوس���ف أحمد 
الغامن وأوالده للسيارات املوزع 
احلصري لس���يارات شفروليه 
وكادي���الك ف���ي الكويت جوائز 
عديدة قّيمة تضمنت قسائم سفر 
بقيمة 400 دينار، وخدمات صيانة 

للسيارة ملدة 3 سنوات أو ملسافة 
60 ألف كلم بقيمة 350 دينارا، 
وقس���ائم خاصة بإكسسوارات 
كروم���وزون بقيم���ة 100 و200 
دين���ار، باإلضافة الى قس���ائم 
نقدية بقيمة 100 دينار وقسائم 
الكترونيات بقيمة 100 دينار، ومن 

املقرر ان يجرى السحب الثاني 
ف���ي 25 أبريل 2010 في معرض 

صفاة الغامن � الري.
وأعلنت الشركة ان في الثاني 
من مايو سيتم اإلعالن عن اسم 
التي  الكبرى  الفائز باجلائ���زة 
تتجاوز قيمته���ا 10 آالف دوالر 
نقدا، وأضافت انه مع اكتمال عقد 
السحوبات األربعة سيفوز 100 
عميل بعدد ال يحصى من اجلوائز 
انطالقا من التقليد العريق الذي 
تتبعه شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للسيارات بتكرمي عمالئها 

األوفياء.
وقال���ت الش���ركة ان عمالء 
شفروليه وكاديالك سيحظون 
طيلة شهر أبريل 2010 أسبوعيا 
ب���� 25 فرصة للف���وز بأكثر من 
100 جائزة لدى شرائهم سيارة 

األحالم.
وأوضحت ان كامل مجموعة 
سيارات شفروليه وكاديالك تعتبر 
جزءا من السحب األسبوعي، بينما 
تتنوع اجلوائز بني اكسسوارات 
كروموزون القيمة وقسائم السفر 
املجزية، وتكتمل الفرحة باجلائزة 
الكبرى التي قيمتها 10 آالف دوالر 

نقدا.

أصدر البنك 
االستثماري 
مل����ي  لعا ا
)نومورا(، 
الذي يتخذ من اليابان مقرا له، 
تقريرا خاصا حول فرص النمو 
االقتصادي لدول الس����عودية، 

واإلمارات، وقطر، والكويت.
وجاء في التقرير ان اقتصاد 
الكويت اجتاز تداعيات األزمة 
املالي����ة والرك����ود االقتصادي 
العاملي على نحو جيد نس����بيا 
بفضل احتياطياته النفطية رغم 
الذي تشهده الساحة  الصخب 
السياسية الداخلية، والذي أعاق 
تبني حوافز مالية كانت لتؤثر 
إيجابا عل����ى األداء االقتصادي 

للبالد.
وأشار الى ان مترير قانون 
اإلنف����اق احلكومي على  زيادة 
التحتية خالل  البنية  مشاريع 
املقبلة خطوة  السنوات األربع 
إيجابية في االجتاه الصحيح، 
ومن شأن تطبيق هذه اخلطة أن 
يلعب دورا كبيرا في حتقيق أثر 

اقتصادي أوسع نطاقا.
وأضاف التقرير، الذي أعدته، 
العضو املنتدب ورئيس أبحاث 
الس����وق الناش����ئة في أوروبا، 
آن وامي����ان إلى أن االقتصادات 
اخلليجية في طريقها إلى جتاوز 
الفت����رة الصعبة التي مرت بها 
مؤخرا وبدء فص����ل جديد من 
النمو الذي بات يتسلح بقوانني 
تنظيمي����ة قوي����ة، ومبعاجلة 
أفضل للمسؤوليات احلكومية 
املنوطة به����ذه االقتصادات في 
بعض احلاالت،، وإن كان اليزال 
النفطية  يعتمد على املنتجات 

إلى حد كبير.
التي  الس����عودية  أن  وتابع 
يعد اقتصادها األكبر في منطقة 

اخلليج العربي، تعمل على وضع 
خطة ملواصلة أدائها االقتصادي 
القوي، السيما أنها متكنت من 
اجتياز العاصفة بفضل إجراءاتها 
الوقائية السريعة للحفاظ على 
الثقة في القطاع املصرفي خالل 
أزمة االئتمان، واستجابتها املالية 
القوية واحلاسمة حيال األزمة 

املالية العاملية.
واستدرك: »فيما تبقى فرص 
منوها االقتص����ادي على املدى 
املتوس����ط مرتبطة باملنتجات 
النفطي����ة، إال أن اململكة تتجه 
بخطى حثيث����ة نحو مزيد من 
التنويع االقتصادي. كما تبدو 
جلية عودة الثقة لدى الشركات 
واملستهلكني، واستئناف عمليات 
اإلقراض املصرف����ي، وإن كان 
بوتي����رة أبطأ وأكثر حيطة من 

ذي قبل«.

وتوقع التقرير حتقيق منو 
اململكة بنس����بة  اقتصادي في 
3.7%، يدعم����ه ف����ي ذلك زيادة 
النفط����ي، وحتري����ر  اإلنت����اج 
السياسة املالية والنقدية، وزيادة 
معدالت اإلقراض املصرفي للقطاع 

اخلاص.
وح����ول القط����اع املالي في 
اململكة، قال التقرير: »يجب أن 
تبقى س����المة القطاع املصرفي 
محور تركيز كبيرا في سياسة 
اململكة مس����تقبال، خاصة بعد 
انتهاء أس����وأ فص����ول األزمة 
املالية، ومحدودية االنكش����اف 
على مخاطر التخلف عن السداد 
على الصعيدين احمللي واإلقليمي 
)كان انكشاف القطاع املصرفي 
العاملية«  السعودي على »دبي 
الش����كوك  محدودا رغم بعض 
الت����ي تت����ردد حي����ال مثل هذا 

االنكشاف في القطاع اخلاص غير 
املصرفي(. يضاف إلى ذلك، أن 
اململكة اتخذت بعض اإلجراءات 
املتعقل����ة املهمة، مب����ا في ذلك 
التحرك نحو اعتماد سياسات 
معاكس����ة للدورة االقتصادية 
على صعيد االحتياطات النقدية، 
األمر الذي من شأنه إعادة بناء 
الثق����ة والنأي بالقط����اع املالي 
السعودي عن أي عوامل توتر 

في املستقبل«. 
وكان بنك »نومورا« قد أعلن 
مؤخرا عن إطالق عملياته في 
الس����عودية بعد حصوله على 
ترخيص »هيئة السوق املالية 
الس����عودية« لتوفي����ر خدمات 
متويل الشركات، وأسواق رأس 
امل����ال، وإدارة الثروات للعمالء 
التعامل  اململكة، فضال عن  في 
بصف����ة وكيل ل����أوراق املالية 

خارجه����ا. وبحك����م حضورها 
القوي ف����ي املنطق����ة منذ عام 
1974، كان ل� »نومورا« عالقاتها 
املتينة م����ع العديد من اجلهات 
احلكومية، واملؤسسات املالية، 
والشركات، واملستثمرين األفراد 
في الس����عودية، وقد مت تعيني 
تاكويا فارويا رئيس����ا ملجلس 

إدارة »نومورا« في اململكة.
وباالنتقال إلى املشهد اخلليجي 
األوسع، قال التقرير: »تعد دولة 
اإلم����ارات العربية املتحدة أحد 
أهم مراكز القوة االقتصادية في 
املنطقة، وقد تضافرت مواردها 
الوفيرة من املنتجات النفطية مع 
سياستها الناجحة في التنويع 
إليجاد اقتصاد يحظى بفرص 
قوية على املدى املتوس����ط. إال 
أن األزمة املالية العاملية تركت 
آثارها الس����لبية العميقة على 
البالد لتكشف عن بعض مكامن 
اخللل في خطط التوسع السريع 
لقطاعاته����ا غير النفطية خالل 
الس����نوات األخيرة. ورغم أن 
االقتصاد اإلماراتي مّر بس����نة 
عصيبة شهد خاللها هبوطا كبيرا 
في أسعار النفط، وخفضا سريعا 
للمديوني����ة، وعج����زا واضحا 
عن س����داد االلتزام����ات املالية 
في قطاع الش����ركات، إال أنه بدأ 
ينفض غب����ار األزمة عن كاهله 
ليتخذ مجددا موقعا قويا يتيح 
له إرس����اء العناصر األساسية 
الالزمة لتحقيق منو أكثر سالمة 

واستدامة«.
وأبدى التقرير تفاؤال مماثال 
القطري  أداء االقتص����اد  حيال 
مش����يرا إلى بقائه كأحد أسرع 
االقتص����ادات منوا ف����ي العالم 
بفضل عائداته النفطية الكبيرة 
ومس����توياته العالية في حجم 
االستثمارات العامة واخلاصة.

 شريف حمدي
أفادت نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األص����ول »كامكو« انتصار 
الس����ويدي، بأن الشركة تتمسك 
املهنية وأعلى  املمارسات  بأفضل 
معايير أخالقيات العمل كشروط 

أساسية ملواصلة النمو.
وأوضح����ت الس����ويدي خالل 
اجلمعية العمومية للشركة املنعقدة 
أمس بنس����بة حضور 94.7%، ان 
األسلوب االستثماري الذي تتبناه 
الشركة يقوم على النمو املتحفظ 

املستدام والتفاؤل احلذر.
وأشارت السويدي الى ان هذا 
األس����لوب أثبت ان����ه األفضل مع 
ظهور بوادر االنتعاش االقتصادي 
التعاف����ي في االقتصاد  وعالمات 
العاملي، مشيرة الى ان هذا األسلوب 
مكن الشركة من ان تبرز كواحدة 
من شركات االستثمار القليلة في 
الكويت الت����ي أعلنت عن حتقيق 
صافي ربح في كل ربع سنوي من 
2009.وذكرت ان الش����ركة حققت 
خالل السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 أرباحا صافية بلغت 
6.13 ماليني دينار، بزيادة نسبتها 
453% عن األرباح احملققة في عام 
2008 والتي بلغت 1.1 مليون دينار، 
فيما بلغت ربحية السهم 24.1 فلسا 
مقارنة ب� 4.3 فلوس لعام 2008.

ولفتت الس����ويدي الى ان األرباح 
اجليدة احملققة في 2009 انعكست 
على نسب الربحية للشركة حيث 
ارتفع العائد على حقوق املساهمني 
من 1.3% لع����ام 2008 الى 7% في 
عام 2009، كما ارتفع العائد على 
االصول من 0.62% لعام 2008 الى 

3.72% لعام 2009.
واف����ادت ب����أن اجمالي حقوق 
املساهمني قد انخفض بنسبة %6.1 
خالل ع����ام 2009 ليبلغ في نهاية 
السنة حوالي 87.4 مليون دينار، 
بينما انخف����ض مجموع االصول 
بنسبة 8.3% ليصل الى 165.1 مليون 
دينار بنهاي����ة عام 2009، مقارنة 
ب� 180.1 ملي����ون دينار في نهاية 
العام الس����ابق، في حني تراجعت 
االصول املدارة بنسبة 16% لتصل 
الى 2.2 مليار دينار كويتي بنهاية 

عام 2009.
واشارت الس���ويدي الى انه 
ينبغي النظر الى النتائج املالية 
للش���ركة لعام 2009 في ضوء 
الظ���روف االقتصادي���ة الكلية 
االقليمية والعاملية، فهي نتائج 
ممتازة تعكس االجنازات العديدة 
التي حققتها الشركة خالل العام، 
حيث جنحت ف���ي خلق ربحية 
مستدامة من خالل سلسلة من 

القانونية والرقابية والتي لها صلة 
بأنشطتها، موضع تقدير وطلب من 
قبل تلك الشركات التي حتتاج الى 
هذا النوع من االستشارات في ظل 

املناخ االقتصادي احلالي.

صناديق كامكو

فيما ذكر الرئي����س التنفيذي 
للشركة س����عدون العلي انه على 
الرغم من الضغوط التي س����ادت 
خالل عام 2009 واصلت صناديق 
كامكو االستثمارية أداءها اجليد، 
فقد طبق فريق العمل الذي يدير 
صن����دوق كامك����و االس����تثماري 
استراتيجية واضحة األهداف خالل 
العام، ترمي الى حش����د السيولة 
القيمة  املتقلبة  وتسييل األصول 
واغتنام فرص االستثمار قصيرة 
األجل، وه����ذه اإلجراءات لم تدفع 
بالصندوق نحو التعافي فقط، بل 
ومكنته من تخطي متوسط معدل 

األداء في السوق.
وأضاف ان الشركة ستركز على 
االستثمارات اخلليجية األفضل أداء 
مثل أسواق السعودية وأبوظبي 
وقطر لالس����تفادة من الزيادة في 

قيمة األسهم في تلك الدول.
وم����ن جه����ة اخ����رى، وافقت 
اجلمعية العمومية على كل بنود 
جدول األعمال، حيث صادقت على 
تقرير مجل����س اإلدارة وتقريري 
مراقب����ي احلس����ابات وامليزانية 

اخلتامية.
كما وافقت اجلمعية على توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمني بنسبة 10% من القيمة 
االسمية بواقع 10 فلوس للسهم، 
ومت جتديد تفويض مجلس اإلدارة 
بش����راء وبيع ما ال يزيد على %10 
من أسهم الشركة وملدة 18 شهرا، 
وكذل����ك متت املوافقة على إصدار 
سندات بالدينار الكويتي أو بأي 
عملة اخرى يراها مناسبة وبحد 
أقصى رأسمال الشركة او ما يعادله 

بالعمالت األجنبية.
ووافقت اجلمعية العمومية على 
توصية مجل����س اإلدارة بتطبيق 
املرحل����ة الثاني����ة لبرنامج خيار 
شراء األسهم للموظفني املعتمدين 
بالشركة حسب املادة 55 من النظام 

األساسي.
ه����ذا وقد انتخب����ت اجلمعية 
العمومية عضوين مكملني خلفا 
للعضوي����ن املس����تقيلني طارق 
عبدالس����الم ومحمد هارون، ومت 
اختيار ش����ركة اسكيبر العقارية 
وسعدون عبداهلل العلي الستكمال 
مدة املجل����س احلالي التي تنتهي 
ف����ي 2010 بع����د اعت����ذار العضو 

االحتياطي.

الضوابط املتشددة واالنضباط 
املال���ي، وهذا ما مكن الش���ركة 
من احلفاظ على سيولة عالية، 
وبفضل ما تتمتع به الشركة من 
سمعة عالية مستندة الى متانة 
مركزها املالي ومنوها املستدام، 
حصلت كامكو خالل عام 2009 
على حدود تس���هيالت ائتمانية 
جدي���دة من بن���وك محلية، بل 
وسددت ايضا قسطا بقيمة 25 
مليون دوالر اميركي من ارصدة 

احد القروض.
ونوه����ت الى ان م����ا عزز من 
وضعية السيولة لدى الشركة ايضا 
موافقة حملة سندات الشركة على 
متديد اجل استحقاق اصدارها من 
السندات والبالغة قيمته 20 مليون 
دينار ملدة سنتني اضافيتني، االمر 
الذي وفر السيولة الالزم للشركة 

الستثمارها في فرص واعدة.
العالمات  انه م����ن  واوضحت 
البارزة االخرى خالل العام املاضي 
تعيني كامكو كمستشار حصري 
لبرنامج االس����تحواذ الذي اعدته 
مجموعة شركة مشاريع الكويت 
القابضة ورصدت له 100 مليون 
دينار بهدف شراء اصول الشركات 

الكويتية املتعثرة التي تنطوي على 
امكانية منو قوية، وتلقت الشركة 
اس����تجابة ايجابية لهذا البرنامج 
حي����ث تس����لمت 25 عرض����ا من 
شركات محلية عاملة في مجموعة 
متنوعة من القطاعات، مشيرة الى 
ان الطل����ب املتزايد على اخلدمات 
املالية واالستش����ارية لكامكو في 
السوقيدل على عمق واتساع وتنوع 
خبراتها.فقد جتلت بوضوح ثقة 
العمالء بالشركة من خالل تقدميها 
خلدمات الهيكلة املالية واخلدمات 
االستشارية املتعلقة بصفقات دين 
التي بلغ����ت قيمتها االجمالية 35 

مليون دينار.
واشارت السويدي الى ان كامكو 
لعبت دورا حيويا في انشاء تسع 
شركات يتراوح حجمها بني صغيرة 
ومتوسطة احلجم برأسمال اجمالي 
قدره 3115 مليون دينار وذلك من 
خالل محفظة صندوق االستثمار 
الوطني الذي يتم تشغيله بالتعاون 
مع الهيئة العامة لالستثمار، وتتجلى 
ثقة السوق بخبرات كامكو ايضا 
من خالل الزيادة البارزة في عدد 
احملافظ املدارة لديها، كما تتضح 
قوة فريق العمل لدى الشركة من 

خالل قدرة صناديقها على مواصلة 
حتقيق نتائج جيدة رغم االوضاع 

الصعبة في السوق.
ان الشركة في خضم  وذكرت 
مزاولتها النشطتها وسعيها نحو 
حتقيق اعلى قيمة الس����تثمارات 
املس����اهمني واعل����ى مس����تويات 
اجلودة خلدمات العمالء، لم تغفل 
ع����ن التزامها بتطوي����ر مواردها 
البش����رية التي وف����رت لها خالل 
العام تدريبا منتظما ومتخصصا 
لضمان جاهزيتها ملواكبة التحديات 

القادمة. 

زخم في عمليات الدمج

وورد ف����ي التقرير الس����نوي 
للش����ركة من خالل كلمة رئيس 
مجل����س اإلدارة مس����عود حيات 
انه بالنس����بة لعام 2010 يبدو ان 
هناك زخما متزايدا لعمليات الدمج 
واالستحواذ ومشاريع إعادة هيكلة 
إدارة متويل  الشركات، وستبادر 
الشركات في كامكو الى اغتنام هذه 
الفرص من خالل إثبات خبراتها في 
الهيكلة املالية، وس����تكون قدرات 
هذه الدائرة على تقدمي االستشارات 
العوامل  للعمالء حول مختل����ف 

)محمد ماهر( انتصار السويدي مترئسة اجلمعية العمومية ل� »كامكو«   

االقتصادات اخلليجية تبدأ فصاً جديداً من النمو مسلحة بقوانني تنظيمية قوية ومعاجلات أفضل للمسؤوليات احلكومية

جانب من عملية السحب

تحفظ على إبراء ذمة مجلس اإلدارة

خالل استعراض للفرص المتاحة والتطلعات لعام 2010 في منتدى الشفافية

العلي: نخطط لطرح
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شهدت اجلمعية العمومية نقاشات بني مجلس 
ادارة الشركة وبعض املساهمني الذين ميلكون نحو 
7% من اسهم الشركة، حيث ابدوا اعتراضهم على 
بعض بنود جدول االعمال، خاصة عند مناقش��ة 
امليزانية، واستفس��روا عن استثمار غير مدرج، 
كما سجلوا حتفظهم على بند اخاء طرف اعضاء 
مجلس االدارة واب��راء ذمتهم.في هذا االطار، رد 
الرئيس التنفيذي للشركة سعدون العلي قائا: ان 
هذا االستثمار موجود بكل تفاصيله في البيانات 

املالية وانه مت التخلص منه ومت اعان ذلك في سوق 
الكويت لاوراق املالية ودخلت عوائد هذا االستثمار 
ضمن ميزانية 2009.� استفسر احد املساهمني عن 
آخ��ر التطورات حول وضع عماء ل� »كامكو« مع 
جلنة االوراق املالية والصرف االميركية CEC، فرد 
عليه العلي ان كامكو ليست طرفا في املوضوع لكنه 
يخص مجموعة من عمائها، وقد قامت الش��ركة 
مبتابع��ة املوضوع مع البنك املركزي ومت االنتهاء 

منه وسيتم االعان عنه قريبا.

سعدون العلي

الفائزون في السحب الثاني 18 أبريل 2010
رقم الكوبونالجائزة

344قسائم سفر بقيمة 400 دينار

صيانة مجانية للسيارة ملدة ثالث 
سنوات أو ملسافة 60 ألف كلم 

بقيمة 350 دينارا
262 � 608

قسائم خاصة باكسسوارات 
337 � 271كروموزون بقيمة 200 دينار

264 � 430 � 423قسائم الكترونيات بقيمة 100 دينار

قسائم خاصة باكسسوارات 
كروموزون بقيمة 100 دينار

 418 � 427 � 275 � 1012 � 422
 � 345 � 426 � 421 � 281 �

1011 � 429 � 263

267 � 350 � 709 � 610 � 324قسائم نقدية بقيمة 100 دينار

تقــرير


