دعوة الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
يتشر ررئيس مجلس إدلسة ش كس ر ررئوعسشالإلليعسشالماجعسلقئ جلسشارمة ر ررعةس ر ررئوعس ر ررمللعس

شابماغس أس ررلمالمسشالئه

سة س6س دجم سجنج س

شال ر س شال سل س4,٨65,353,355سجنج س

ررئقس سرةسس ررتعس دجم شصسجنج س

ر ررئ عةس

ررئق ةس أس ررلمالمس

ررئقس سرةسش ة عس دجم شصس المالممعس هل ررعس سررتل س

دقلامًس االالممعس االاعس هل ررل سشا سمًس االالممعس هل ررعس هل ررل سجنج س

ررئق س شالرق كسةما ررإ س

شاتإم قستحتس قمس12665س كتبسسر ررإ ستإم ىس6سأكتلةئسةماإقزكةس رئلمسشائمج ر ررنس رنمس قمسس س
129ةسشالئحدعسشاثماثعةسشارئ عسشاذوجعةسشاكقدلس2٨ةسطئ قسشارملئكسشإلسر ر ر ر رركن عسشا ر ر ر ر ررح شئ قةسس يلكس
شا ر ر ررم كس ر ر ررمللنسشاشر ر ررئوعساح ر ر ررل سشجتلم سشاإلرجعسشا م عسشا م كعسشالرئ سير سةلرئسشاشر ر ررئوع

شائمج نسيرئسترنجعسشالت ملس شات ل تسينسة س
صبمحسمًسيلمسشاخلجلسشاللشسقس .2022/5/19س

سشاتإلعسشا دنةس ذاكسسنستلممسشا ميعس٨:30س

يدمسشا ررم كسشال ررمللقنسشاذينسيئ رل سسنسح ررل سشجتلم سشاإلرجعسشا م عسشا م كعس شات ررل تسينس

ة سش س ر ررملسشارجمامصسشاخمص ر ررعس لمس ت ر ررلنعسص ر ررل كس نسشابمصسشاش ر ررخ ر ررجعس سةمان ر رربعساأل ر ررخم

س

شاطرجرجع ةسس قمسشاتدج ل سسشالحلللس شارئ سشإلاكتئ انس ررلم كستإلق سشهسررلمس صررم سكسقر ساالاعسأكممس

نس لي سشا رم سشاإلرجعسيدمسشهق سومتضمنة أن االسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)ةس

شات ل ضسةماح رل س شات رل تس ةمان ربعساللثدنسشه رخم

سشاليتبم ع ةس نسهاللسشائشةةسش QR

كل سشاتمان :س

 rebrand.ly/EFG-HERMESس
س
س
ذاكسشيتبم شس نستم خسشا يلكس حتمسقر س لي سشا رم سشاإلرجعس قل قنسيدمسشهق ةس سر ر ر ر ر ر ررليسترلمس

شاش ر ر ر ررئوعسة سشاتأك س نسص ر ر ر ررحعسشارجمامصةسةإ س ر ر ر ررملس جمامصسشا هللساك س ر ر ر ررملمسينسطئ قسشارئ س
شإلاكتئ ان شالئسر س نسجماب سش س نسهاللس سررماعسا ررجعةسيدلمًسةأا سسررليسيتملساد ررم كسشال ررمللقنس
نسشه ر ر ررخم

سشاليتبم عسسرةست ل ضس نسينقبسينلمسةمات ر ر ررل تسينسة ةسةلمسسنسذاكسو س نس

ش نمءسشاح ظسأ س يئقسشالحمسظسأ س يئقسسشا نم يق .س
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ذاكسالنمقشعسج لسشهيلملسشاتمان :س
 .1المصاااة على تقرير مجلس اإل ارة عن نشاااة الشااار
2021/12/31

خالل السااا المةلي الم تهي في

 .2اعتمة تقرير مرا ب الحسةبةت عن الس المةلي الم تهي في 2021/12/31
 .3المصة

على القوائم المةلي عن الس المةلي الم تهي في 2021/12/31

 .4اعتمة تقرير الحو م عن الس المةلي الم تهي في 2021/12/31
 .5الموافق على تحويل مبلغ  973.070.675ج يه مصاارم من اسااة األربةح المحتجزة
في  2021/12/31إلى اسااااااة رية ة ر ا مةل الشاااااار على ا يتم توري هة ااااااهم
ااا ةر
مجةني بةلقيم اإل ااامي بوا  1اااهم إلى ل  5اااهم م جبر الرساااور لصاااةل
المسةهمين
 .6المصة

على اسة األربةح عن الس المةلي الم تهي في 2021/12/31
في لاااااو رية ة ر ا المةل

 .7ت ديل المة تين ( )6و ( )7من ال ظةم األ اااااة اااااي للشااااار
المقترا
 .8إخال رف الساااااااة ة رئيس و عضاااااااة مجلس اإل ارة عن الساااااا المةلي الم تهي في
2021/12/31
 .9إ رار مرةفآت السة ة عضة مجلس اإل ارة غير الت فيذيين عن الس المةلي الم تهي في
 2021/12/31وتحديد مرةفآت وبدالت اضااور وانتقةل السااة ة عضااة مجلس اإل ارة
عن الس المةلي 2022
 .10اعتمة رار مجلس اإل ارة الم قد في  2022/1/13بقبول اعتذار السيد /اةتم عبد الم م
م تصاار الشااري بمؤ ااساا  KPMGاةرم اساان عن ا ااتمرار في القيةم بمهةم مرا ب
اسةبةت الشر عن الس المةلي الم تهي في  ،2021/12/31و بول ت يين السيد /ايهة
محمد فؤا ابو المجد الشري بمؤ س  KPMGاةرم اسن ال ترمةل مهةمه
 .11تجديد ت يين السيد مرا ب الحسةبةت عن الس المةلي  2022وتفويض مجلس اإل ارة في
تحديد ات ةبه
ل تاااام  2021مع التر يص لمجلس اإلدارة
 .12إقرار كااااااااة التارتاااات الت تمااات
االتارتات ل تام  2022ايما يجاوز قيمته ألف جنيه
ونرجو أن نوجه تناية سيادتكم إلى اآلت :
أوال:

لكل مساااااا م من األشااااا اص االتتاارية اقط الحق ا تفويض من ينيب تنه .ويشاااااترط
لصحة اإلنااة أن تكون ثااتة ا تفويض كتاا وأن يرسل مراقا مع الايانات والمستندات
المذكورة ات ه تن طريق الرااط او  QRكود الموضح أت ه.

ثانيا:

يتعين تقديم أي أسااااتلة تتعلق االموضااااوتات المعروضااااة تلى الجمعية العامة من ل
نظام االتصاااال والتصاااويت تن اعد أو ارساااالها االاريد المساااجل وذلك احد اقصاااى قال
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تاريخ انعقاد الجمعية اث ثة أيام ،ولن تقوم الشااااااركة االنظر ا اي أسااااااتلة ا
وتقتصر المناقشة ا الجمعية العامة حول ما ورد اجدول األتمال.
ثالثا:

ف ذلك.

تصااادر قرارات الجمعية العامة العادية ااألغلاية المطلقة لألساااهم الحاضااارة والممثلة ا
االجتماع.

رابعا :يعتار ذا االجتماع صحيحا احضور مسةهمين يمثلون نساة  ٪25من رأس مال الشركة
وا حالة تدم تواار النصااااب القانون النعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثان ا اليوم التال
ل جتماع األول ا ذات الموتد تار تقنية االتصال والتصويت تن اعد ويعتار االجتماع
الثان صحيحا أيا كان تدد األسهم الممثلة ايه.
خامسا يمكن للسادة المسا مين االط ع تلى مستندات وانود اجتماع الجمعية ومشروتات
القرارات والتصويت تليها تن اعد ااست دام نظام االتصال والتصويت تن اعد اتتاارا
من اليوم ال امس قال موتد انعقاد الجمعية.
سااادسااا :تنشاار انود جدول األتمال والتقارير المعدة للعرض تلى السااادة المسااا مين تلى الموقع
اإللكترون للشاااااااركة ( )www.efghermes.comونموذج اطاقة التصاااااااويت والتعليمات
المتعلقة اهما ،وذلك لمن يتعذر تليه من األشااااااا اص الطايعية الحضاااااااور والتصاااااااويت
الكترونيا ويرغب ا التصاااااااويت كتااة ،تلى أن ترسااااااال اطاقة التصاااااااويت موقعة من
المسا م االاريد المسجل ،مراقا اها صورة من اثاات الش صية ،وشهادة تجميد األسهم
(صااااادرة قال موتد انعقاد الجمعية اث ثة أيام تل األقل ومتضاااامنة أن االسااااهم سااااتظل
مجماادة لحين انفضاااااااااض الجمعيااة) ،ورقم التليفون المحمول ،وذلااك قااال موتااد انعقاااد
الجمعية اساتة تل األقل.سسسسسسسسسس س

اتطدعسةامس شم وتكمة س

س
سسسسسسسسسسسسسسس

س

سس
س

س

سسسسس نمسذ سشا رم س
مجلس إدلسشإل ش ك
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