دعوة الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية ھيرميس القابضة ،ش.م.م.
ﻳﺗﺷ ــرف رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻳرﻣﻳس اﻟﻘﺎﺑﺿ ــﺔ ،ﺷ ــرﻛﺔ ﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻـ ـرﻳﺔ،
اﻟﺑﺎﻟﻎ أرﺳــﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣرﺧص ﺑﻪ  ٦ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻــري )ﻓﻘط ﺳــﺗﺔ ﻣﻠﻳﺎرات ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻــري( ،و أرﺳــﻣﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺻ ـ ــدر واﻟﻣدﻓوع  ٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻ ـ ــري )ﻓﻘط ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻳﺎرات وارﺑﻌﺔ وﺳ ـ ــﺑﻌﻳن ﻣﻠﻳون
وأرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﻳن وﺳـ ــﺑﻌﻳن أﻟﻔﺎً وﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳـ ــﻌﻳن ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻـ ــري( واﻟﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺳـ ــﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺣت

رﻗم  ١٢٦٦٥ﻣﻛﺗب ﺳ ـ ــﺟﻝ ﺗﺟﺎرى  ٦أﻛﺗوﺑر ﺑﺎﻟﺟﻳزة ،ﺑدﻋوة اﻟﺳ ـ ــﺎدة ﻣﺳ ـ ــﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷ ـ ــرﻛﺔ ﻟﺣﺿ ـ ــور
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺳــﺗﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳــﺎﻋﺔ  ٩:٠٠ﺻــﺑﺎﺣﺎً ﻳوم  ٦ﻣﺎﻳو

 ٢٠١٨ﻓﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ ﭼوي ﻛﻠوب ﺑﻔﻧــدق ﻣوﻓﻧﺑﻳــك اﻟﻬرم ﺑــﺎﻟﺟﻳزة ،حيث يتم النظر في جدول األعمال
التالي:
 .١المص ادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نش اط الش ركة خالل الس نة المالية المنتھية في
٢٠١٧/١٢/٣١
 .٢اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتھية في ٢٠١٧/١٢/٣١
 .٣المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتھية في ٢٠١٧/١٢/٣١
 .٤الموافقة على تحويل مبلغ  ٧٦٨٫٦١٨٫٢٢٥جنيه مصري من حساب اإلحتياطي القانوني
في  ٢٠١٧/١٢/٣١إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعھا كأسھم مجانية
بالقيمة اإلسمية بواقع  ١سھم إلى كل  ٤أسھم مع جبر الكسور لصالح صغار المساھمين
 .٥المصادقة على حساب األرباح عن السنة المالية المنتھية في ٢٠١٧/١٢/٣١
 .٦تعديل المادتين ) (٦و ) (٧من النظام األس اس ي للش ركة في ض وء زيادة رأس المال
المقترحة
 .٧إخالء طرف الس ادة رئيس وأعض اء مجلس اإلدارة عن الس نة المالية المنتھية في
٢٠١٧/١٢/٣١
 .٨الموافق ة على الترخيص لمجلس إدارة المجموع ة الم الي ة ھيرميس الق ابض ة بض م
عضوين لمجلس اإلدارة
 .٩تحديد بدالت حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ٢٠١٨
 .١٠تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية  ٢٠١٨وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد
أتعابه
 .١١إقرار ك اف ة التبرع ات التي تم ت خالل ع ام  ٢٠١٧مع الترخيص لمجلس اإلدارة
بالتبرعات خالل عام  ٢٠١٨فيما يجاوز قيمته ألف جنيه
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ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:
أوال:

لكل مس اھم الحق في حض ور اجتماع الجمعية العامة بطريق األص الة أو إنابة مس اھم
آخر عنه من غير أعض اء مجلس اإلدارة .ويش ترط لص حة اإلنابة أن تكون ثابتة في
توكيل كتابي وال يكون ألي مس اھم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من األص وات
يجاوز  %١٠من مجموع األس ھم في رأس مال الش ركة وبما ال يجاوز  %٢٠من
األسھم الممثلة في االجتماع وذلك باستثناء األشخاص االعتباريين.

ثانيا :على السادة المساھمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب
باألس ھم المملوكة لھم والمودعة لدى إحدى ش ركات أمناء الحفظ متض منا ً تجميد رص يد
األسھم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.
ثالثا:

يتعين تقديم أي أس ئلة تتعلق بالموض وعات المعروض ة على الجمعية العامة كتابة إلى
إدارة الش ركة بالمركز الرئيس ي بالبريد المس جل أو باليد مقابل إيص ال قبل تاريخ انعقاد
الجمعية بثالثة أيام على األقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول
األعمال.

رابعا :تص در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس ھم الحاض رة والممثلة في
االجتماع.
خامس ا :يعتبر ھذا االجتماع ص حيحا بحض ور مس اھمين يمثلون نس بة  %25من رأس مال
الش ركة وفي حالة عدم توافر النص اب القانوني النعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في
اليوم الت الي لالجتم اع األول في نفس المك ان وذات الموع د ويعتبر االجتم اع الث اني
صحيحا أيا كان عدد األسھم الممثلة فيه.
سادسا :حضور االجتماع يكون قاصراً على الم ساھم فقط دون ا صطحاب مرافقين ويرجى من
السادة المساھمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة إلثبات الحضور بعد
تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيالت.

ﻣﻧﻰ ذو اﻟﻔﻘﺎر
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
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