دعوة الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
في إطار الظروف االستتتتئثنااية الئي بمر الا البي في موافلة فيرو كوفيد  19المستتتتئجد ،ومن
منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القااضتتة على ةتتحة الستتا ة المستتاهمين والباملين واما
يستم للرتركة ابقد فمبيئلا البمومية ويئي لجميع المستاهمين االتتئراف فى الجمبية ستواا كا وا
اخل فملورية مصتتر البراية أو خارفلا ،فقد بقرر عقد افئماع الجمبية البامة غير البا ية عبر
بقنية االبصال والئصويت عن ابد ون الئجمع الفبلي.
وعلى السا ة المساهمين الذين يرغبون في حضور افئماع الجمبية البامة غير البا ية والئصويت
عن ابد ارستتال البيا اا الصاةتتة الم مئضتتمنة ةتتورة من ااباا الرتتصصتتية ( االنستتبة لألتتتصاص
الطبيبية) ،ورقم الئليفون المحمول والبريد اإللكئرو ي وتتتلا ة بجميد اهستتلم (ةتتا رة قبل اياة
أيام من موعد ا بقا الجمبية على اهقل ومتضممممم أن االسمممم سممممت مجمدة لحين ا فضمممم
الجمعي ) ،والئفويض االحضتتور والئصتتويت (االنستتبة لممثلي اهتتتصاص االعئبارية) ،عبر البريد
اإللكئرو ي  ،generalassembly@efg-hermes.comوذل ت اعئبتتارا من بتتاريا التتدعوة
وحئى قبل موعد ا بقا الجمبية ايومين على اهقل ،وستتتتوف بقوم الرتتتتركة ابد الئأكد من ةتتتتحة
البيا اا ،اإرستتتال ايا اا الدخول لكل مستتتاهم عن طريق البريد اإللكئرو ي المرستتتل من فا به او
من خيل رستتالة صتتية ،علما ً اأ ه ستتوف يئا للستتا ة المستتاهمين من اهتتتصاص االعئبارية فقط
بفويض من ينيب عنلم االئصويت عن ابد ،اما في ذل كل من امناا الحفظ أو مديري المحافظ أو
مديري الصنا يق.
وانا ًا عليه ،يئرتتتتترف رايس مجلس إ ارة تتتتتتركة المجموعة المالية هيرميس القااضتتتتتة ،تتتتتتركة
مستتاهمة مصتترية ،البالس رأستتماللا المرخ اه  6مليار فنيه مصتتري (فقط ستتئة ملياراا فنيه
مصتتري) ،ورأستتماللا المصتتدر والمدفوع  3,843,091,115فنيه مصتتري (فقط اياة ملياراا
واما مااة واياة وأرابون مليو ا ً وواحد وبسبون ألفا ً ومااة وخمسة عرر فنيه مصري) والمقيدة
االستتتتجل الئجاري بحت رقم  12665مكئب ستتتتجل بجار  6أكئوار االجيزة ،ومقرها الرايستتتتي
مبنى رقم ب  ،129المرحلتة الثتالثتة ،القريتة التذكيتة ،الكيلو  ،28طريق القتاهرة اإلستتتتتتكنتدر ية
الصحراوي ،ادعوة السا ة مساهمي الرركة لحضور افئماع الجمبية البامة غير البا ية المقرر
عقده امقر الرتتركة عبر بقنية االبصتتال والئصتتويت عن ابد ون الئجمع الفبلي المبئا  ،وذل في
بمام الساعة  3:00مسا ًا يوم الصميس الموافق  ،2021/5/20لمناقرة فدول اهعمال الئالي:
 .1النظر في اعئما بطبيق ظام ااااة وبحفيز الباملين والمديرين وأعضتتاا مجلس اإل ارة
الئنفيذيين ارتتركة المجموعة المالية هيرميس القااضتتة وتتتركابلا الئاابة من خيل من
أستتتتتتلم مجا ية .وبفويض مجلس اإل ارة في ةتتتتتتياغة النظام واعئما ه من الليئة البامة
للرقااة المالية وا خال اية ببدييا بطلبلا الليئة لئطبيق النظام.
 .2ببديل ابض موا النظام اهساسي للرركة وذل كما يلي:
(أ) ببديل الموا ( )40( ،)16( ،)10و ( )49لحذف أي إتتتتتتارة الى اهستتتتتلم لحامللا
الئي بم إلغاالا اموفب القا ون  17لستتتتتنة  ،2018وإلي المستتتتتاهمين من حملة بل
اهسلم
(ب) ببديل الما ة ( )37من النظام اهستتتاستتتي للرتتتركة ليرتتتمل مكان ا بقا الجمبياا
البامة محافظئي القاهرة والجيزة و حذف اإلتارة إلى حاازي اهسلم لحامللا
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(ا) وببديل الما ة ( )19من النظام اهستتاستتي للرتتركة في تتتأن برتتكيل مجلس إ ارة
الرتتتتتتركة وفقا لمئطلباا قواعد القيد وتتتتتتتطب اهورال المالية وقواعد الحوكمة
الصتتتتتتتا رة من الليئة البامة للرقااة المالية ،كما يئم ببديللا من وقت إلي خر،
ااإلضافة إلى بفويض لجنة الئرتيحاا المنبثقة من المجلس اوضع تروط الئرت
لبضوية مجلس اإل ارة.

و رجو أن وجه ع ي سي دتك إلى اآلتي:
أوال:

االعتب ري فقط الحق في تفوي من ي يب ع ه .ويشممممترط
لك مسمممم من األشمممما
لصح اإل ب أن تكون ث بت في تفوي كت بي وأن يرس مرفق مع البي ت والمست دات
المذكورة اعاله عن طريق البريد اإللكترو ي.

ثانيا:

يتعين تقدي أي أسممم ت تتعتق ب لموضممموع ت المعروضممم عتى الجمعي الع م من اال
االتصممم والتصمممويت عن بعد أو ارسممم ل ب لبريد المسمممج وذلك بحد اقصمممى قب
ت ريخ ا عق د الجمعي بثالث أي  ،ولن تقو الشمممممرك ب ل ر في اي أسممممم ت باالف ذلك.
وتقتصر الم قش في الجمعي الع م حو م ورد بجدو األعم .

ثالثا:

الح ضممرة والممثت في

تصممدر قرارات الجمعي الع م غير الع دي بأغتبي ثتثي األسمم
االجتم ع.

رابعا :يعتبر ذا االجتم ع صممممحيح بحضممممور مسمممم مين يمثتون سممممب  %50من رأس م
ال شرك عتى األق  ،وفي ح ل عد توافر ال ص ب الق و ي ال عق د الجمعي يعقد اجتم ع
ث ي في اال الثالثين يوم ً الت لي لالجتم ع األو  ،ويعتبر االجتم ع الث ي صمممممممحيح
بحضور مس مين يمثتون سب  %25من رأس م الشرك .
خامسا :يمكن لتس دة المس مين االطالع عتى مست دات وب ود اجتم ع الجمعي ومشروع ت
االتص والتصويت عن بعد
القرارات والتصويت عتي عن بعد ب ستادا
اعتب را ً من اليو الا مس قب موعد ا عق د الجمعي .
سادسا :ت شر ب ود جدو األعم والتق رير المعدة لتعر عتى الس دة المس مين عتى الموقع
اإللكترو ي لتشممممممرك ( )www.efghermes.comو موذج بط ق التصممممممويت والتعتيم ت
الطبيعي الحضممممممور والتصممممممويت
المتعتق ب م  ،وذلك لمن يتعذر عتيه من األشمممممما
الكترو ي ويرغب في التصممممممويت كت ب  ،عتى أن ترسمممممم بط ق التصممممممويت موقع من
المجموعة المالية هيرميس ش م م -مبنى رقم ب  ،129المرحلة الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،28طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ت+02 )0( 2 35356499ف+02 )0( 2 3535 0942 :
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

ب لبريد المسج أو وضع م فى الص دوق الماص لذلك ام مقر الشرك ،
المس
مرفق ب م صورة من اثب ت الشاصي  ،وش دة تجميد األس (ص درة قب موعد ا عق د
الجمعي بثالث أي عتي األق ومتضمممممم أن االسممممم سمممممت مجمدة لحين ا فضممممم
الجمعي ) ،ورق التتيفون المحمو  ،وذلك قب موعد ا عق د الجمعي بسمممممم ع عتي األق .
ويمكن لمن يرغب من المس م مين في االسممتم ع لوق ع الجمعي العمومي المش م رك عن
طريق اط تتيفون أرضي وذلك ب ستادا البي ت المرست اليه من قب الشرك برس ل
صي .

ئطلع إلى مراركئكم وكل عام وأ ئم اصير،

منى ذو الفقار
رايس مجلس اإل ارة
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