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

 
مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية،  رئيس يتشرف

مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها  ستةفقط مليار جنيه مصري ( ٦البالغ رأسمالها المرخص به 
در والمدفوع  ري ( ٣٬٨٤٣٬٠٩١٬١١٥المص فقط ثالثة مليارات وثمانمائة وثالثة جنيه مص

ر  ة عش عون ألفاً ومائة وخمس جل وأربعون مليوناً وواحد وتس ري)  والمقيدة بالس جنيه مص
جل تجارى  ١٢٦٦٥التجاري تحت رقم  اهمي  أكتوبر ٦مكتب س ادة مس بالجيزة، بدعوة الس

اعة  تنعقد في تمام الس ركة والتي س ور اجتماع الجمعية العامة العادية للش ركة لحض  ٢:٣٠الش
اءاً  تايجنبرجر كايرو بيراميدزبفندق وي كلوب چفي قاعة  ٢٠١٩ ابريل ٢١يوم  مس  بالجيزة ش

  النظر في جدول األعمال التالي: حيث يتم ، موفنبيك سابقاً) (

نة المالية المنتهية في  .١ ركة خالل الس اط الش ادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نش المص
٣١/١٢/٢٠١٨   

  ٣١/١٢/٢٠١٨اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .٢

  ٣١/١٢/٢٠١٨المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  .٣

 ٢٠١٨عن السنة المالية الحوكمة  اعتماد تقرير .٤

ة على  .٥ اح المقترح عنالموافق اب توزيع االرب ة في  حس ة المنتهي الي ة الم ن الس
٣١/١٢/٢٠١٨  

نة المالية المنتهية في  .٦ اء مجلس اإلدارة عن الس ادة رئيس وأعض إخالء طرف الس
كيل مجلس اإلدارة خالل نفس  ٣١/١٢/٢٠١٨ واعتماد التعديالت التي طرأت على تش

  الفترة
  ٢٠١٩تحديد بدالت حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .٧

في وتفويض مجلس اإلدارة  ٢٠١٩تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية تجديد    .٨
 اتعابه تحديد

ام   .٩ ت خالل ع ات التي تم ة التبرع اف مع الترخيص لمجلس اإلدارة  ٢٠١٨إقرار ك
  فيما يجاوز قيمته ألف جنيه ٢٠١٩عام  بالتبرعات خالل
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  ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:
  

اهم   :أوال الة أو إنابة مس ور اجتماع الجمعية العامة بطريق األص اهم الحق في حض لكل مس
حة اإلنابة أن تكون ثابتة في  ترط لص اء مجلس اإلدارة. ويش آخر عنه من غير أعض

وات توكيل كتابي وال يكون ألي  اهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من األص مس
هم في رأس %١٠يجاوز  ركة وبما ال يجاوز  من مجموع األس من  %٢٠مال الش

  .األسهم الممثلة في االجتماع وذلك باستثناء األشخاص االعتباريين

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب   :ثانيا
يد  مناً تجميد رص ركات أمناء الحفظ متض هم المملوكة لهم والمودعة لدى إحدى ش باألس

  .غرض حضور الجمعيةب األسهم الموضح بكشف الحساب 

ة على الجمعية العامة كتابة إلى   : ثالثا وعات المعروض ئلة تتعلق بالموض يتعين تقديم أي أس
جل أو بال ي بالبريد المس ركة بالمركز الرئيس ال قبل تاريخ انعقاد إدارة الش يد مقابل إيص

الجمعية بثالثة أيام على األقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول 
  .األعمال

رة والممثلة في   :رابعا هم الحاض در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس تص
  .االجتماع

ا ورخامس حيحا بحض بة  يمثلون اهمينمس : يعتبر هذا 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 ان اليوم الت اع الث د ويعتبر االجتم ان وذات الموع  يفي نفس المك
   .صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه

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

  .تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيالت

                
  
  

  منى ذو الفقار     
  مجلس اإلدارة رئيس                  


