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  دعوة الجمعية العامة العادية
  لشركة المجموعة المالية ھيرميس القابضة، ش.م.م.

 

مجلس إدارة شـــركة المجموعة المالية هيرميس القابضـــة، شـــركة مســـاهمة مصـــرية،  رئيس يتشـــرف
مليارات جنيه مصـــري)، ورأســـمالها  ســـتةفقط مليار جنيه مصـــري ( ٦البالغ رأســـمالها المرخص به 

  مليون نيثالثة مليارات واربعة وســـــبعفقط جنيه مصـــــري ( ٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠المصـــــدر والمدفوع 
جنيه مصــــري)  والمقيدة بالســــجل التجاري تحت  نيتســــعو  ًا وثمانمائةألف نيســــبعن و يواثن ةئوأربعما

أكتوبر بالجيزة، بدعوة الســــــادة مســــــاهمي الشــــــركة لحضــــــور  ٦مكتب ســــــجل تجارى  ١٢٦٦٥رقم 
 مايو ٦صــباحًا يوم  ٩:٠٠اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة والتي ســتنعقد في تمام الســاعة 

النظر في جدول األعمال حيث يتم بــالجيزة،  بفنــدق موفنبيــك الهرموي كلوب چفي قــاعــة  ٢٠١٨

  التالي: 
نة المالية المنتھية في  .١ ركة خالل الس اط الش ادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نش المص

٣١/١٢/٢٠١٧   

  ٣١/١٢/٢٠١٧اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتھية في  .٢

  ٣١/١٢/٢٠١٧المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتھية في  .٣

جنيه مصري من حساب اإلحتياطي القانوني  ٧٦٨٫٦١٨٫٢٢٥الموافقة على تحويل مبلغ  .٤
إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعھا كأسھم مجانية  ٣١/١٢/٢٠١٧في 

 اھمينمع جبر الكسور لصالح صغار المسأسھم  ٤سھم إلى كل  ١بالقيمة اإلسمية بواقع 

 ٣١/١٢/٢٠١٧عن السنة المالية المنتھية في  األرباح المصادقة على حساب .٥

وء زيادة رأس المال ٧) و (٦تعديل المادتين ( .٦ ركة في ض ي للش اس ) من النظام األس
 المقترحة

نة المالية المنتھية في  .٧ اء مجلس اإلدارة عن الس ادة رئيس وأعض إخالء طرف الس
٣١/١٢/٢٠١٧ 

ة على   .٨ ة ھيرميس  إدارةالترخيص لمجلس الموافق الي مالمجموعة الم ة بض ابض  الق
  دارةاإلمجلس ل عضوين

  ٢٠١٨تحديد بدالت حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .٩

   وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد ٢٠١٨تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية تجديد    .١٠

 أتعابه        

ام   .١١ ت خالل ع ات التي تم ة التبرع اف مع الترخيص لمجلس اإلدارة  ٢٠١٧إقرار ك
  فيما يجاوز قيمته ألف جنيه ٢٠١٨خالل عام  بالتبرعات 

 



 

رميس ش  ٢ ٣٥٣٥ ٠٩٤٢: ف +٠٢) ٠( ٢ 6499٣٥٣٥  : ت             ، طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ٢٨، املرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ١٢٩ب  رقم  مب  -م م املجموعة املالية ه
)٠٢) ٠+  

www.efg-hermes.com     Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road,Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 
3535 0942 

  
  ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:

  
اھم   :أوال الة أو إنابة مس ور اجتماع الجمعية العامة بطريق األص اھم الحق في حض لكل مس

حة اإلنابة أن تكون ثابتة في  آخر عنه من غير ترط لص اء مجلس اإلدارة. ويش أعض
وات  اھم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من األص توكيل كتابي وال يكون ألي مس

ھم في رأس %١٠يجاوز  ركة وبما ال يجاوز  من مجموع األس من  %٢٠مال الش
  .األسھم الممثلة في االجتماع وذلك باستثناء األشخاص االعتباريين

على السادة المساھمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب   :ثانيا
ركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد  ھم المملوكة لھم والمودعة لدى إحدى ش باألس

  .غرض حضور الجمعيةب األسھم الموضح بكشف الحساب 

وعات المع   :ثالثا ئلة تتعلق بالموض ة على الجمعية العامة كتابة إلى يتعين تقديم أي أس روض
ركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد  إدارة الش
الجمعية بثالثة أيام على األقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول 

  .األعمال

در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبي  :رابعا رة والممثلة في تص ھم الحاض ة المطلقة لألس
  .االجتماع

ا ورخامس حيحا بحض بة  يمثلون اھمينمس : يعتبر ھذا االجتماع ص س مال أمن ر% 25نس
ركة  اب القانوني النعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثانالش في  يوفي حالة عدم توافر النص

اع األول الي لالجتم د ويعت اليوم الت ان وذات الموع انفي نفس المك اع الث  يبر االجتم
   .صحيحا أيا كان عدد األسھم الممثلة فيه

: حضور االجتماع يكون قاصراً على المساھم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من سادسا
السادة المساھمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة إلثبات الحضور بعد 

  .تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيالت

                

  
  

  منى ذو الفقار     
  مجلس اإلدارة رئيس                  


