دعوة الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
يتش رف رئيس مجلس إدارة ش ركة المجموعة المالية هيرميس القابض ة ،ش ركة مس اهمة مص رية،
الﺒالغ رأس مالها المرخص به  ٦مليار جﻨيه مص ري )فقط س تة مليارات جﻨيه مص ري( ،ورأس مالها
المص در والمدفوع  ٣٬٨٤٣٬٠٩١٬١١٥جﻨيه مص ري )فقط ثﻼثة مليارات وثمانمائة وثﻼثة وأربعون
مليونا ً وواحد وتس عون ألفا ً ومائة وخمس ة عش ر جﻨيه مص ري( والمقيدة بالس جل التجاري تحت رقم
 ١٢٦٦٥مكتب س جل تجارى  ٦أكتوبر بالجيزة ،بدعوة الس ادة مس اهمي الش ركة لحض ور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستﻨعقد في تمام الساعة  ٣:٠٠مساءا ً يوم  ٢١ابريل ٢٠١٩
في قاعة چوي كلوب بفﻨدق ش تايجﻨﺒرجر كايرو بيراميدز بالجيزة )موفﻨﺒيك س ابقاً( ،حيث يتم الﻨظر
في جدول اﻷعمال التالي:

 .١تعديل المواد التالية من الﻨظام اﻷس اس ي للش ركة :المادة ) (٣٨بﺈض افة متطلﺒات الحض ور
والتصويت في الجمعية العمومية باﻷ صالة أو اﻹنابة ،والمادة ) (٤٩باتاحة استخدام الشركة
اسلوب التصويت التراكمﻰ فﻰ اختيار أعضاء مجلس اﻻدارة.
 .٢إضافة مادة في شأن نظام اﻹثابة والتحفيز للﻨظام اﻷساسي للشركة.
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ونرجو أن نوجه عﻨاية سيادتكم إلﻰ اﻵتي:
أوﻻ:

لكل مس اهم الحق في حض ور اجتماع الجمعية العامة بطريق اﻷص الة أو إنابة مس اهم آخر
عنه من غير أعضاء مجلس اﻹدارة .ويشترط لصحة اﻹنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي
وﻻ يكون ﻷي مس اهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من اﻷص وات يجاوز  %١٠من
مجموع اﻷسهم في رأس مال الشركة وبما ﻻ يجاوز  %٢٠من اﻷسهم الممثلة في اﻻجتماع
وذلك باستثناء اﻷشخاص اﻻعتباريين.

ثانيا:

على الس ادة المس اهمين الذين يرغبون في حض ور الجمعية العامة أن يقدموا كش ف حس اب
باﻷس هم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى ش ركات أمناء الحفظ متض منا تجميد رص يد
اﻷسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثا:

أي أس ئلة تتعلق بالموض وع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة
الش ركة بالمركز الرئيس ي بالبريد المس جل أو باليد مقابل إيص ال قبل تاريخ انعقاد الجمعية
بثﻼثة أيام على اﻷقل .وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول اﻷعمال.

رابعا :تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي اﻷسهم اﻻسمية الحاضرة أو الممثلة
في اﻻجتماع.
خامس ا :يعتبر هذا اﻻجتماع ص حيحا بحض ور مس اهمين يمثلون نس بة  %٥٠من رأس مال الش ركة
على اﻷقل ،وفي حالة عدم توافر النص اب القانوني ﻻنعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في
خﻼل الثﻼثين يوما ً التالية لﻼجتماع اﻷول ،ويعتبر اﻻجتماع الثاني ص حيحا بحض ور
مساهمين يمثلون نسبة  %٢٥من رأس مال الشركة.
سادسا  :حضور اﻻجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة
المس اهمين الحض ور قبل موعد انعقاد الجمعية بنص ف س اعة ﻹثبات الحض ور بعد إثبات
الشخصية والتوكيﻼت.

مني ذو الفقار
رئيس مجلس اﻹدارة
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