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 دعوة الجمعية العامة العادية

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

يتشرررر رسيس مجلس ارارة كررركة المجموعة المالية هيرميس القا شررة، كررركة مررراهمة مصرررية، 

سمالها المرخص  ه  سمالها  6البالغ رأ ستة مليارات جنيه مصري(، ورأ مليار جنيه مصري )فقط 

 وأحد عشررررماسة سرررتمليارات و أر عةجنيه مصرررري )فقط  4,611,709,340المصررردر والمدفو  

جنيه مصررري( والمقيدة  الرررجت التجاري تح   أر عونماسة وثالثو ترررعة ف روسرربعماسة ومليوناً 

، 129أكتو ر  الجيزة، ومقرها الرسيررررررر  مبنى رقم  ب  6مكتب سررررررجت تجار   12665رقم 

 دعوة الررررارة   ،طريق القاهرة اإلسررركندرية الصرررحراوي 28المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 

تقنية  عبر الشررررركة  مقر عقده المقرر ما  الجمعية العامة العاريةمررررراهم  الشررررركة لحشررررور اجت

 يومصررررباحاً  9 الررررراعةتمام  ف  وذلك المعتار، الفعل  التجمع رونا تصررررال والتصرررروي  ع   عد 

 .28/9/2021الموافق  الثالثاء

رارة المراهمي  الذي  يرغبون ف  حشور اجتما  الجمعية العامة العارية والتصوي  ع   وعلى ال

 لألكرررةا  النرررربة  صرررورة م  اثبات الشرررةصرررية )  عد ارسرررال البيانات الةاصرررة  هم متشرررمنة

 ثالثة قبت ةرصرررار) وكرررهارة تجميد امسرررهم اإللكترون  والبريد المحمول رقم التليفونو (،الطبيعية

 ا فضممممم   لحين مجمدة سمممممت   االسممممم   أن ومتضمممممم   امقت على الجمعية انعقار موعد م  أيام
عبر البريد  ،(امكررةا  ا عتبارية لممثل   النررربة)والتفويض  الحشررور والتصرروي   ،(الجمعي 

م  تررراريل الررردعوة  اعتبررراراوذلرررك  ،generalassembly@efg-hermes.comاإللكترون  

 عد التأكد م  صرررررحة  الشرررررركة تقوم وسرررررور ،على امقت  يومي موعد انعقار الجمعية  قبتوحتى 

او م   جانبه م  المرست اإللكترون  ع  طريق البريد مراهم لكت  إرسال  يانات الدخول ،البيانات

فقط تفويض  ا عتباريةعلماً  أنه سور يتاح للرارة المراهمي  م  امكةا   ،خالل رسالة نصية

 مديري أو مديري المحافظو أذلك كت م  امناء الحفظ  ف  ما  ،م  ينيب عنهم  التصررررروي  ع   عد

 .الصناريق

 وذلك لمناقشة جدول امعمال التال :

جم الى  4.611.709.340زيرررارة رأل المرررال المصررررررررردر  رررالقيمرررة اإلسررررررميرررة م   .1

جررم مرروزعرررة عررلررى عررردر  253.644.015جررم  ررزيرررارة قررردرهرررا  4.865.353.355

سررهم قيمة كت سررهم خمرررة جم  درر اصرردار اسررهم نوام اثا ة وتحفيز   50.728.803

لشرررركة المجموعة المالية هيرميس  العاملي  والمديري  وأعشررراء مجلس اإلرارة التنفيذيي 

احتياط  خا  عالوة اصررردار وفقاً للقواسم على ان تمول م   القا شرررة وكرررركاتها التا عة

 .30/6/2021 ف  المالية

( م  النوام امسررررراسررررر  للشرررررركة ف  لررررروء زيارة رأل المال 7( و )6تعديت المارتي  ) .2

 .المقترحة

 

 

 :اآلتي إلى سي دتك  ع  ي   وجه أن و رجو

 

 ويشمممممترطتفوي  من ي يب ع ه.  فيالحق  فقط عتب ري من األشمممممل   اال مسممممم    لك  :أوال

 والمست دات مع البي   ت  رفقم يرس  وأن كت بي تفوي لصح  اإل  ب  أن تكون ث بت  في 

    .اإللكترو ي طريق البريد عنالمذكورة اعاله 
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 لال  منتقدي  أي أسممممتت  تتعتق ب لموضمممموع ت المعروضمممم  عتى الجمعي  الع م   يتعين : نياثا

 قب  بحد اقصمممى وذلك أو ارسممم ل   ب لبريد المسمممج  التصمممويت عن بعداالتصممم   و     

 .ذلك بلالفولن تقو  الشممممممرك  ب ل  ر في اي أسممممممتت   ،أي   بثالث  الجمعي  ا عق د ت ريخ

  .وتقتصر الم  قش  في الجمعي  الع م  حو  م  ورد بجدو  األعم  

 في والممثت  الح ضمممرة لألسممم   المطتق  ب ألغتبي  الع دي  الع م  الجمعي  قرارات تصمممدر :ثالثا

 .االجتم ع

م   الشرك   سأر من ٪25 سب   يمثتون اهمي مر يعتبر  ذا االجتم ع صحيح  بحضور   :رابعا

 في اليو  الت لي يث   اجتم ع يعقد الجمعي  ال عق د الق  و ي ال صممم ب توافر عد  ح ل  وفي

ويعتبر االجتم ع  تص   والتصويت عن بعدعبر تق ي  اال في ذات الموعد لالجتم ع األو 

  .صحيح  أي  ك ن عدد األس   الممثت  فيه يالث  

 مشروع تب ود اجتم ع الجمعي  وو مست داتيمكن لتس دة المس  مين االطالع عتى   خامسا
 اعتب را  التصويت عن بعد و االتص       التصويت عتي   عن بعد ب ستلدا  و القرارات
  . الجمعي  ا عق د موعد  قب الل مسمن اليو  

 
 الموقع عتى المسمم  مين السمم دة عتى لتعر  المعدة والتق رير األعم   جدو  ب ود ت شممر :سااادسااا

 والتعتيم ت التصمممممممويت بط ق  و موذج( www.efghermes.com) لتشمممممممرك  اإللكترو ي

 والتصمممممممويت الحضمممممممور الطبيعي  األشمممممممل   من عتيه يتعذر لمن وذلك ، مب  المتعتق 

 من موقع  التصمممممممويت بط ق  ترسممممممم  أن عتى ،كت ب  التصمممممممويت في ويرغب الكترو ي 

 صورة من اثب ت الشلصي ، وش  دة تجميد األس    مرفق  ب  ،ب لبريد المسج   المس   

االسمممم   سممممت    أن متضممممم  و األق  عتي أي   بثالث  الجمعي  ا عق د موعد قب  صمممم درة)

 ا عقمم دقبمم  موعممد  وذلممك ،ورق  التتيفون المحمو  ،(الجمعيمم  ا فضمممممممم   لحينمجمممدة 

لوق تع  سمممممممتم عاالفي المسممممممم  مين  من يرغبويمكن لمن  . األق عتي سممممممم ع الجمعي  ب

البي   ت  سممممممتلدا  بوذلك  أرضمممممميلط تتيفون  طريق عن المشمممممم رك العمومي   الجمعي 

            الشرك  برس ل   صي . اليه من قب   المرست

 ،نتطلع الى مشاركتكم
  

 

 منى ذو الفقار     

 اإلرارة مجلس رسيس                  


