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 دعوة الجمعية العامة العادية

 لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف االستثنائية التي تمر  االحترازيةفي اطار اإلجراءات 

وجب قرار رئيس مجلس الوزراء مالمستتتتتتتجد والم لنة ب 19كوفيد بها البالد في مواجهة فيروس 

 للمواطنين، كبيرة تجم ات تواجد تتطلب التي الفاعليات جميع ت ليق بشأن 2020لسنة  606رقم 

، وتطبيقاً للبيان الصتتتتتتادر من الستتتتتتيد رئيس الهيرة ال امة للرقابة الدول بين الجوي الحظر وكذلك

المالية الذي يتيح للشتتتتتتركات المقيدة حاتتتتتتور مجالس اإلدارات والجم يات ال امة عبر تقنيات 

الحديث والتصتتتوين عن ب دم ومن منطلق حرل المجموعة المالية هيرميس القاباتتتة  االتصتتتال

 قد جم يتها بوبما يسمح للشركة وأعااء مجلس اإلدارة،  على صحة السادة المساهمين وال املين

ال مومية ويتيح لجميع المستتتتتاهمين اال تتتتتتراي فى الجم ية ستتتتتواء كانوا دا   جمهورية مصتتتتتر 

والتصتتتوين  االتصتتتال، فقد تقرر عقد اجتماع الجم ية ال امة ال ادية عبر تقنية  ارجها وأال ربية 

 مالم تاد الف لي التجمع دون عن ب د

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حاور اجتماع الجم ية ال امة ال ادية والتصوين عن 

 لأل تتتةالبالنستتتبة  صتتتورة من اتبات الشتتتةصتتتية ) ب د ارستتتال البيانات الةاصتتتة بهم متاتتتمنة

 تالتة قب  ةرصتتاد) و تتهادة تجميد اهستتهم اإللكتروني والبريد المحمول رقم التليفونو (،الطبي ية

 ا فضمممم   لحين مجمدة سممممت   االسمممم   أن ومتضممممم   اهق  على الجم ية ان قاد موعد من أيام
عبر البريد  ،(اه تتةال االعتبارية لممثلي بالنستتبة)والتفويض بالحاتتور والتصتتوين  ،(الجمعي 

من تتتاريا التتدعوة  اعتبتتاراوذلتتك  ،generalassembly@efg-hermes.comاإللكتروني 

 ،ب د التأكد من صتتحة البيانات الشتتركة تقومو  .على اهق  بيومينموعد ان قاد الجم ية  قب وحتى 

او من  الل  جانبه من المرستت  اإللكتروني عن طريق البريد مستتاهم لك  بإرستتال بيانات الد ول

سادة المساهمين من اه ةال  ،رسالة نصية فقط تفويض من  االعتباريةعلماً بأنه سوف يتاح لل

 أو مديري المحافظو أذلك ك  من امناء الحفظ  فيبما  ،لتصتتوين عن ب دلحاتتور واينيب عنهم با

 مالصناديق مديري

 تتتتركة المجموعة المالية هيرميس القاباتتتتة،  تتتتركة  وبناًء عليه، يتشتتتترف رئيس مجلس اإلدارة

مليار جنيه مصتتري )فقط ستتتة مليارات جنيه  6مستتاهمة مصتترية، البالس رأستتمالها المر   به 

جنيه مصتتري )فقط تالتة مليارات  3,843,091,115مصتتري(، ورأستتمالها المصتتدر والمدفوع 

ة و مسة عشر جنيه مصري( والمقيدة وتمانمائة وتالتة وأرب ون مليوناً وواحد وتس ون ألفاً ومائ

ومقرها الرئيستتتتي  أكتوبر بالجيزة، 6مكتب ستتتتج  تجار   12665بالستتتتج  التجاري تحن رقم 

ية 28، المرحلتة الثتالثتة، القريتة التذكيتة، الكيلو 129مبنى رقم  ب  ، طريق القتاهرة اإلستتتتتتكنتدر

 عقده المقرر مة ال اديةبدعوة السادة مساهمي الشركة لحاور اجتماع الجم ية ال ا  ،الصحراوي

تمام  في وذلك الم تاد، الف لي التجمع دون والتصتتتوين عن ب د االتصتتتال تقنية برع الشتتتركة بمقر

 ، وذلك لمناقشة جدول اهعمال التالي:2020 مايو 7الةميس الموافق  يوم الراب ة الساعة

 في المنتهية المالية الستتنة  الل الشتتركة نشتتاط عن اإلدارة مجلس تقرير على المصتتادقة م1

31/12/2019  

  31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراقب تقرير اعتماد م2

  31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على المصادقة م3

 2019السنة المالية  عنالحوكمة  تقرير اعتماد م4
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 في المنتهية المالية الستتتتتتنة عن اإلدارة مجلس وأعاتتتتتتتاء رئيس الستتتتتتتادة طرف إ الء م5

31/12/2019 

 الحالي للمجلس القانونية المدة انتهاء بسبب جديدة لدورة الشركة إدارة مجلس انتةاب م6

 2019 المالية الستتتتتنة عن تنفيذيينال غير اإلدارة مجلس أعاتتتتتاء الستتتتتادة مكافآت إقرار م7

بدالت حاتتور وانتقال الستتادة أعاتتاء مجلس اإلدارة عن الستتنة المالية و مكافآت تحديدو

2020  

 فيوتفويض مجلس اإلدارة  2020الستتتيد مراقب الحستتتابات للستتتنة المالية  ت يين تجديد م8

 ات ابه تحديد

مع التر يص لمجلس اإلدارة  2019كممم اممم  التارتممم ت الت  تممممت     تممم    إقرار م9

  ايم  يج وز قيمته ألف ج يه 2020ت        ا لتارت ت

 

 

 

 :اآلت  إلى سي دتك  ت  ي   وجه أن و رجو

 

 ويشممممترطتفوي  من ي يب ت ه.  ا الحق  اقط االتتا ري من األشمممم  ص  مسمممم    لك  :أوال

 والمست دات مع الاي   ت  راقم يرس  وأن كت ا  تفوي لصح  اإل  ا  أن تكون ث ات  ا  

    .اإللكترو   طريق الاريد تنالمذكورة ات ه 

     منتقدي  أي أسممم ل  تتعلق ا لموضممموت ت المعروضممم  تلى الجمعي  الع م   يتعين : نياثا

 قا  احد اقصمممى وذلك أو ارسممم ل   ا لاريد المسمممج  التصمممويت تن اعداالتصممم   و     

 .ذلك ا  فولن تقو  الشمممممرك  ا ل  ر ا  اي أسممممم ل   ،أي   اث ث  الجمعي  ا عق د ت ريخ

  .وتقتصر الم  قش  ا  الجمعي  الع م  حو  م  ورد اجدو  األتم  

 ا  والممثل  الح ضممرة لألسمم   المطلق  ا ألغلاي  الع دي  الع م  الجمعي  قرارات تصممدر :ثالثا

 .االجتم ع

م   الشرك   سأر من ٪25 سا   يمثلون اهمينمس يعتار  ذا االجتم ع صحيح  احضور   :رابعا

ا  اليو  الت ل    ث   اجتم ع يعقد الجمعي  ال عق د الق  و   ال ص ب تواار تد  ح ل  وا 

م ع األو  ي   ا  ذات الموتد ل جت عد االتصمممممممم  تار تق  ويعتار  والتصمممممممويت تن ا

  .صحيح  أي  ك ن تدد األس   الممثل  ايه  االجتم ع الث  

 مشروت تاجتم ع الجمعي  وا ود و مست داتيمكن للس دة المس  مين االط ع تلى   :خامسا
التصويت تن اعد و االتص       التصويت تلي   تن اعد ا ست دا  و القرارات
  . الجمعي  ا عق د موتد  قا ال  مسمن اليو   اتتا را  
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 الموقع تلى المس  مين الس دة تلى للعر  المعدة والتق رير األتم   جدو  ا ود ت شر  :سادسا

 واال ت  ب التصمممممممويت اط ق  و موذج( www.efghermes.com) للشمممممممرك  اإللكترو  

 الحضمممممممور الطايعي  األشممممممم  ص من تليه يتعذر لمن وذلك ، ما  المتعلق  والتعليم ت

 التصممممويت اط ق  ترسمممم  أن تلى ،كت ا  التصممممويت ا  ويرغب الكترو ي  والتصممممويت

  اى الص دوق موضع او  ا لاريد المسج  مراق  ا   اط ق  اال ت  ب  المس    من موقع 

  صممورة من اثا ت الشمم صممي ، وشمم  دة ممراق  ا  ،ذلك ام   مقر الشممرك لالم صممص 

 أن متضممممم  و األق  تل  أي   اث ث  الجمعي  ا عق د موتد قا  صمممم درة) تجميد األسمممم  

قا   وذلك ،ورق  التليفون المحمو  ،(الجمعي  ا فضممممم   لحيناالسممممم   سمممممت   مجمدة 

 الد و المسممممممم  مين  من يرغبويمكن لمن  . األق تل  سممممممم ت الجمعي  ا ا عق دموتد 

وذلك  أرضمممممم  ط تليفون  طريق تن تصمممممم  االالعمومي   لوق  ع الجمعي  سممممممتم عواال

 الشرك  ارس ل   صي . اليه من قا  المرسل الاي   ت  ست دا  ا

 

يت  اجراء ا ت  ا ت تضمموي  مجلس اإلدارة ا     التصممويت التراكم  مع مرات ة  سمموف :سااابعا

ان يشممممم  تشممممكي  المجلس ت صممممر  سمممم    تلى األق ، وان يتوااق مع قواتد حوكم  

الشمممممرك ت الع مل  ا  مج   األوراق الم لي ، وتلى من يرغب ا  الترشممممم  لعضممممموي  

م  سممممماتين وان يقد  طلا  إلدارة الشمممممرك  مجلس اإلدارة ان يتواار اه ال ارة والكف ءة ال

 ان تلى ،board@efg-hermes.comا لاريد المسمممممممج  او تار الاريد اإللكترو   

 الع م  الجمعي  ا عق د ت ريخ حتى األسممممممم   اتجميد وشممممممم  دة الذاتي ، السممممممميرة اه يراق

 لألشم  ص الشم صمي  تحقيق مسمت د من ضمو ي  وصمورة(، المسم  مين للسم دة)ا ل سما  

 الشممممم صمممممي  ترشمممممي  و ط ب ،االتتا ري  لألشممممم  ص التج ري السمممممج  أو طايعي ال

واقرار اتواار ك ا  الشمممممروط الواردة ا  ق  ون سممممموق رأس الم    وجد، ان االتتا ري 

وال حت م  الت فيذي   1981لسممممم    159وق  ون الشمممممرك ت رق   1992لسممممم    95رق  

أي أحك   قض  ي  اعقوا   هغير ص در ضدوم  يفيد أ ه والقرارات الص درة تطايق   ل م ، 

تلم   اأن ا ر موتد لقاو  طلا ت الترشممممممم   واألم   ، ا لشمممممممرف م ل أو ج ح     ي ج 

وان الق  م  ال    ي  للسممم دة المرشمممحين سممموف تكون  ،2020 أاري  22 ات ريخسممميكون 

   للشرك  الموقع اإللكترو ىقا  تشرة اي   من ت ريخ ا عق د الجمعي  تل ل ط عمت ح  

(www.efghermes.com).   

  
  

             

 منى ذو الفقار     

 اإلدارة مجلس رئيس                  


