ملخص ق اررات الجمعية العامة غير العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
التي تم انعقادها يوم األحد الموافق 2015/5/31
القرار األول
وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة المرخص من  3,200,000,000جم إلى  6,000,000,000جم
القرار الثاني
وافقتتت الجمعيتتة على اعتمتتاد زيتتادة رأس متتال الش ت ت ت ت ت تتركتتة الم ت ت ت ت ت ت تتدر والمتتدفو من  2,867,422,500جنيتتص م ت ت ت ت ت تتر إلى

 3,259,255,500جنيص م ت ت تتر بزيادة قدرها  391,833,000جم عن طريق توزيع عدد 78,366,600ست ت ت ت م بقيمة اس ت ت تتمية
خمستتة جني ات بواقع ( )1.460س ت م مجانل لكل عش ترة أس ت م قاةمة ممولة من اأربا المرللة المعتمدة بموج

العادية وبعد استبعاد عدد  36,956,522س م

الجمعية العامة

وتفويض الرةيس التنفيذ فل تلديد موعد استلقاق المساهم لتلك اأس م وفقاً لإلجراءات المعمول ب ا بالبور ة الم رية
وشركة م ر المقا ة
القرار الثالث
وافقت الجمعية على تعديل المادتين ( )6و ( )7من النظام اأساسل للشركة فل ضوء العمليات المقررة المذكورة بعالية
القرار الرابع
وافقت الجمعية على تعديل المادة ) (24من النظام اأساسل للشركة الخا ة بمكان وأسلو لضور جلسات مجلس اإلدارة
----------------كما وافقت الجمعية على تفويض رةيس مجلس اإلدارة و الرةيس التنفيذ فل اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلتمام وتوثيق الق اررات
المذكورة بعالية وفقاً لما سبق وادخال التعديالت التل قد تطلب ا الج ات اإلدارية المخت ة والتوقيع على كافة المستندات الالزمة
إلتمام ذلك وتفويض الغير فل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة والتوقيع على عقود تعديل النظام اأساسل للشركة أمام م للة
الش ر العقار والغرفة التجارية والتأشير فل السجل التجار لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة فل مواج ة الج ات اإلدارية المخت ة
وال يةة العامة للرقابة المالية
ووافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/ألمد عبد الكريم منفردين فل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
والتوقيع على عقود تعديل النظام اأساسل للشركة أمام م للة الش ر العقار والغرفة التجارية والتأشير فل السجل التجار لتنفيذ
ما سبق نيابة عن الشركة فل مواج ة الج ات اإلدارية المخت ة وال يةة العامة للرقابة المالية
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