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انعقاد �أول عمومية لل�شركة بربحية  5فلو�س لل�سهم
احل�ساوي« :كاب كورب» نوعت ا�ستثماراتها وركزت على قطاعات ت�شغيلية
يو�سف احل�ساوي
عقدت �شركة كاب كورب لال�ستثمار اجلمعية العمومية الأوىل لل�شركة ،حيث متكنت ال�شركة من حتقيق �أرباح ايجابية
فاقت املليون دينار كويتي رغم تداعيات الأزمة املالية التي بد�أت بعد ت�أ�سي�س ال�شركة بنحو ثالثة �أ�شهر تقريباً ،وقال
رئي�س جمل�س االدارة يو�سف عي�سى احل�ساوي انه بف�ضل اهلل وتوفـيقه متكنت ال�شركة من جتنب �آثار الأزمة املالية
وتداعياتها رغم ق�سوتها وحدتها وحداثة عهد ال�شركة ،كما ان �أكد ال�شركة ا�ستوعبت الدر�س جيداً فـيما ح�صل فـي
قطاع اال�ستثمار و�أ�ضاف ان هذه الأزمة املالية خلقت فر�صاً جيدة القتناء بع�ض الأ�صول ب�أ�سعار معقولة وذلك بعد
درا�سة تلك الفر�ص ب�صورة مهنية ودقيقة .و�أ�ضاف احل�ساوي عقب اجلمعية التي عقدت بن�سبة ح�ضور بلغت  98يف املئة،
و�أقرت كل البنود املدرجة على جدول الأعمال ان النتائج االيجابية التي حققتها ال�شركة فـي �أول موازنة ر�سمية بعد
ت�أ�سي�س كاب كورب فـي مايو من العام  2008الذي �شهد انفجار الأزمة املالية العاملية �سيكون حافزا لتحقيق جناحات
وانطالقات �أخرى وتهدف اىل تعظيم حقوق امل�ساهمني .وذكر احل�ساوي ان كاب كورب عملت خالل العام الأول من
انطالقتها على توزيع وتنويع ا�ستثمارتها وفق �آلية متحفظة تعتمد على االنتقائية وتهدف اىل حتقيق �أرباح متوازنة
تعتمد بالدرجة الأوىل على التمويل الذاتي وتكون خماطر مقبولة وفـي اطار منخف�ض جداً .و�أ�شار اىل �أنه فـي �ضوء
ذلك مت ا�ستهداف بع�ض القطاعات الواعدة حيث متلكت كاب كورب ح�صة م�شروع �سيمينا فـي مملكة البحرين وهي
�شركة ا�سمنت قاب�ضة تهدف اىل ان تكون �أكرب �شركة ا�سمنت فـي ال�شرق الأو�سط عن طريق ان�شاء م�صانع عدة فـي
املنطقة واقتناء �أخرى عاملة ،ور�أت ال�شركة فـي هذا القطاع فر�صة ا�ستثمارية واعدة ،هذا ا�ضافة اىل الدخول فـي
م�شروع تطوير عقاري واعد بواجهة بحرية مميزة هو م�شروع مر�سى ال�سيف فـي البحرين الذي �سيتم التخارج منه عند
انتهاء البنية التحتية للم�شروع واملتوقعة فـي نهاية  .2011كما متكنت كاب كورب �أي�ضاً من متلك ح�صة مقدارها يف
املئة  19.5فـي �شركة زاك �سلو�شينز خلدمات التكنولوجيا ونظم املعلومات ،وهي �شركة تتمتع بنمو ايجابي فـي الأرباح
ولديها ح�صة م�ؤثرة فـي قطاع خدمات التكنولوجيا وادارة مهنية .و�أعرب احل�ساوي عن تفا�ؤله احلذر بالن�سبة لأداء
العام  ،2010م�شرياً اىل �أننا نتطلع ونراقب قدرة احلكومة على تنفـيذ وعودها فـي �ش�أن خطة التنمية البالغة نحو 30
بليون دينار م�شرياً اىل �أنه اذا ما مت تنفـيذ هذه الوعود ف�سيكون هناك �أثر ايجابي كبري على االقت�صاد الكويتي فـي
جتاوز تداعيات الأزمة وانعا�ش وحتريك عجلة االقت�صاد عموماً ،وعن البيانات املالية ل�شركة كاب كورب ذكر احل�ساوي
ان جمموع �أ�صول ال�شركة يبلغ بنهاية عام  2009نحو  21.4مليون دينار و�سجلت حقوق امللكية  20.9مليون دينار وبلغ
�صافـي الربح للعام  1.021مليون دنيار �أي ما يعادل  5فل�س لل�سهم الواحد

