TRANSLATION FROM ARABIC

Invitation to
The Annual General Meeting
EFG Hermes Holding S.A.E.
Cairo, April 22nd, 2021: In light of the precautionary measures taken in Egypt against the Covid19 pandemic; EFG Hermes has decided to hold its Annual General Meeting through remote
participation and voting to ensure the safety of its shareholders, directors and employees, and
to facilitate the participation of the company’s shareholders inside and outside of Egypt.
The shareholders who wish to attend and vote remotely in the Company’s general assembly
meeting are kindly requested to submit the following data/documents via the email address
generalassembly@efg-hermes.com. : (i) a copy of the personal identification/passport (for
natural persons); (ii) mobile number; (iii) an email address, (iv) shares freezing certificates
(issued at least three days prior to the meeting date and stating that the shares will be frozen
until the Annual General Meeting closes), and (v) a written delegation for attendance and
voting (for legal entities). Such submissions will be acceptable starting from the invitation date
until two days prior to the general meeting date. After the authentication of the
data/documents submitted, the Company will send the login credentials to each shareholder
through the provided email address or via a text message. Legal entities only shall be allowed
to delegate a proxy, including their custodian or fund/portfolio managers, to attend and vote
on their behalf.
The Chairperson of the Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock
company with authorized capital of EGP6 billion (Only EGP Six billion) and issued and paid-in
capital of EGP 3,843,091,115 (Only three billion eight hundred forty three million ninety one
thousand one hundred fifteen Egyptian Pounds), registered under no. 12665 at 6th October
Commercial Registry of Giza, and headquartered at Building No. B129, Phase 3, Smart Village,
KM 28, Cairo Alexandria Desert Road, Egypt, kindly invites its shareholders to attend the
Company’s Annual General Meeting in the Company’s headquarters through remote
participation and voting, at 2:30 PM CLT on 20th May 2021, in order to consider the following
items on the agenda:
1. Approve the Board of Directors report on the Company’s activities for the fiscal year
ended 31/12/2020;
2. Approve the auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended
31/12/2020;
3. Ratify the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2020;
4. Approve the corporate governance report for the fiscal year ended 31/12/2020;
5. Approve the transfer of EGP768,618,225 (Only seven hundred sixty eight million and six
hundred eighteen thousand and two hundred twenty five Egyptian pounds) from the
retained earnings account as at 31/12/2020 to the capital increase account, to
distribute (1) bonus share for every (5) shares held by each shareholder;
6. Approve the appropriations account for the fiscal year ended 31/12/2020;
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7. Amending Articles (6) and (7) of the Company’s Statutes in light of the proposed bonus
shares distribution;
8. Discharge the Chairperson and Members of the Board from all liabilities with regard to
the Company’s activities during the fiscal year 2020;
9. Approve non-executive Board members’ remunerations for the fiscal year 2020, and
approve the Board of Directors' remunerations, attendance and travel allowances for
the fiscal year 2021;
10. Approve the re-appointment of the Company’s auditors for the fiscal year 2021 and
delegate the Board of Directors to determine their fees;
11. Ratify all donations during 2020 and authorize the Board of Directors to approve
donations in excess of EGP1 thousand during the fiscal year 2021.
In this respect, please note the following:
First: Each Juridical shareholder (legal entity) has the right to delegate a representative for the
purpose of attendance and voting on its behalf. For such a delegation to be valid, it must be
in a written proxy, and sent along with the above stated documents through email.
Second: It is required to submit any questions related to the agenda items through the e-voting
platform or by registered mail at least three days prior to the date of the general
meeting. Discussions in the general meeting shall be limited to the issues listed on the agenda.
Third: Resolutions of the Ordinary General Assembly shall be issued by absolute majority of the
shares represented in the meeting.
Fourth: This meeting shall be considered valid upon the attendance or representation of at
least 25% of the Company’s total outstanding shares. In the event the legal quorum is not
satisfied, a second meeting will be convened on the following day at the same time through
the remote participation and voting mechanism and will be valid irrespective of the
percentage of shares represented thereat.
Fifth: General assembly documents/reports and remote voting will be available on the evoting platform five days prior to the date of the general meeting.
Sixth: Natural persons who will not be able to attend and vote through the e-voting platform
could review the documents/reports and vote in writing through voting cards available on the
Company’s website (www.efghermes.com). Voting cards must be signed by the shareholder
and received by registered mail or placed in the designated mailbox at the main entrance of
the Company’s headquarters, at least one hour before the Ordinary General Assembly
convenes, along with: (i) a copy of the personal identification card/passport; (ii) shares
freezing certificate (issued three days prior to the meeting date and including that the shares
will be frozen until the closing of the General Assembly), (iii) and a mobile number. Such
shareholders wishing to listen to discussions of the meeting may do so through a landline
telephone using the login details provided by the Company via text message.
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Looking forward for your participation in the upcoming Annual General Meeting

Mona Zulficar
Chairperson of the Board of Directors
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دعوة الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
في إطار الظروف االستتتتتيثنالية اليي همر لبا الب م في موايبة فيرو كوفيد  19المستتتتتيجد ،ومن منطلق
حرص المجموعة المالية هيرميس القالضتتة على ةتتحة الستتامة المستتاهمين والباملين ولما يستتم لل تتركة
لبقد يمبييبا البمومية وييي لجميع المستتاهمين االرتتيرا فى الجمبية ستتواا كاخوا ماور يمبورية مصتتر
البرلية أو واريبا ،فقد هقرر عقد اييماع الجمبية البامة البامية عبر هقنية االهصتتا واليصتتويع عن لبد
مون اليجمع الفبلي.
وعلى الستتتامة المستتتاهمين الذين يريبون في حضتتتور اييماع الجمبية البامة البامية واليصتتتويع عن لبد
ار سا البياخات الخا ةة لبم مي ضمنة ةورة من اثبات ال خ صية ( لالن سبة لأل رخاص الطبيبية) ،ورقم
اليليفون المحمو والبريد اإللكيروخي ورتتتتتتبامة هجميد ا ستتتتتتبم (ةتتتتتتامرة قبر ث ثة أيام من موعد اخبقام
الجمعي ) ،واليفويض لالحضتتور
الجمبية على ا قر ومتضممم أن االسم سممت مجمدة لحين ا فضم
والتتيصتتتتتتتتويتتتع (لتتتالتتنستتتتتتتتبتتتة لتتمتتمتتثتتلتتي ا رتتتتتتتتختتتاص االعتتيتتبتتتاريتتتة) ،عتتبتتر التتبتتريتتتد اإللتتكتتيتتروختتي
 ،generalassembly@efg-hermes.comوذلك اعيبارا من هاريخ الدعوة وحيى قبر موعد اخبقام
الجمبية ليومين على ا قر ،وستتتوف هقوم ال تتتركة لبد اليأكد من ةتتتحة البياخات ،لإرستتتا لياخات الدوو
لكر مستتاهم عن طريق البريد اإللكيروخي المرستتر من ياخبه او من و رستتالة خصتتية ،علما ً لأخه ستتوف
يياح لل سامة الم ساهمين من ا رخاص االعيبارية فقط هفويض من ينيب عنبم لالي صويع عن لبد ،لما في
ذلك كر من امناا الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناميق.
ولنا ًا عليه ،يي تتتترف رليس مجلس إمارة رتتتتركة المجموعة المالية هيرميس القالضتتتتة ،رتتتتركة مستتتتاهمة
مصتتتتترية ،البالم رأستتتتتمالبا المرو له  6مليار ينيه مصتتتتتري (فقط ستتتتتية مليارات ينيه مصتتتتتري)،
ورأستتتتمالبا المصتتتتدر والمدفوع  3,843,091,115ينيه مصتتتتري (فقط ث ثة مليارات وثماخمالة وث ثة
وأرلبون مليوخا ً وواحد وهستتبون ألفا ً ومالة وومستتة ع تتر ينيه مصتتري) والمقيدة لالستتجر اليجاري هحع
رقم  12665مكيب ستتتتتتجر هجار  6أكيولر لالجيزة ،ومقرها الرليستتتتتتي مبنى رقم ب  ،129المرحلة
الثالثة ،القرية الذكية ،الكيلو  ،28طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ،لدعوة السامة مساهمي ال ركة
لحضور اييماع الجمبية البامة البامية المقرر عقده لمقر ال ركة عبر هقنية االهصا واليصويع عن لبد
مون اليجمع الفبلي المبيام ،وذلك في همام الساعة  2:30مسا ًا يوم الخميس الموافق  ،2021/5/20وذلك
لمناق ة يدو ا عما اليالي:
 .1المصتتتتتتامقة على هقرير مجلس اإلمارة عن خ تتتتتتاط ال تتتتتتركة و
2020/12/31

الستتتتتتنة المالية المنيبية في

 .2اعيمام هقرير مراقب الحسالات عن السنة المالية المنيبية في 2020/12/31
 .3المصامقة على القوالم المالية عن السنة المالية المنيبية في 2020/12/31
 .4اعيمام هقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020
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 .5الموافقة على هحوير مبلم  768.618.225ينيه مصتتتتتتري من حستتتتتتاب ا رلاح المحيجزة في
 2020/12/31إلى حستتاب ايامة رأ ما ال تتركة على أن ييم هوايببا كأستتبم مجاخية لالقيمة
اإلسمية لواقع  1سبم إلى كر  5أسبم مع يبر الكسور لصال ةغار المساهمين
 .6المصامقة على حساب ا رلاح عن السنة المالية المنيبية في 2020/12/31
 .7هبدير المامهين ( )6و ( )7من النظام ا ساسي لل ركة في ضوا ايامة رأ الما المقيرحة
 .8إو ا طرف السامة رليس وأعضاا مجلس اإلمارة عن السنة المالية المنيبية في 2020/12/31
 .9إقرار مكافآت الستتتتتامة أعضتتتتتاا مجلس اإلمارة الغير هنفيذيين عن الستتتتتنة المالية  2020وهحديد
مكافآت ولدالت حضور واخيقا السامة أعضاا مجلس اإلمارة عن السنة المالية 2021
 .10هجديد هبيين الستتتتتيد مراقب الحستتتتتالات للستتتتتنة المالية  2021وهفويض مجلس اإلمارة في هحديد
اهباله
ام  2020مع التر يص لمجلس اإلدارة تم لتترام
 .11إقرار كم م التترام التخ تمم
ا  2021يم يج وز قيمته ألف ج يه
و رجو أن وجه ا ي سي دتك إلى اآلتخ:
أوال:

لك مسمممم من األشمممم ص االاتت ري قط الحق خ تفوي من ي يب ا ه .ويشممممترط لصممممح
والمسممممممت دا الم كورة
اإل ت أن تكون ث تت خ تفوي كت تخ وأن يرسمممممم مر ق مع التي
اا ه ان طريق التريد اإللكترو خ.

ثانيا:

يتعين تقدي أي أسممممممعل تتعلق ت لموضمممممموا المعروضمممممم الى الجمعي الع م من
االتصممم والتصممموي ان تعد أو ارسممم ل ت لتريد المسمممج و لك تحد اقصمممى قت ت ريخ ا عق د
الجمعي تث ث أي  ،ولن تقو الشممرك ت ل ر خ اي أسممعل ت ف لك .وتقتصممر الم قش م خ
الجمعي الع م حو م ورد تجدو األام .

ثالثا:

تصدر قرارا الجمعي الع م الع دي ت ألغلتي المطلق لألس الح ضرة والممثل خ االجتم ع.

رابعا :يعتتر ا االجتم ع صممحيح تحضممور مستاهمين يمثلون سممت  ٪25من رأس م الشممرك و خ
ح ل اد توا ر ال صممممممم ب الق و خ ال عق د الجمعي يعقد اجتم ع ث خ خ اليو الت لخ ل جتم ع
األو خ ا المواد اتر تق ي االتص م والتصمموي ان تعد ويعتتر االجتم ع الث خ صممحيح
أي ك ن ادد األس الممثل يه.
خامسا يمكن للس دة المس مين االط ع الى مست دا وت ود اجتم ع الجمعي ومشروا القرارا
االتص والتصوي ان تعد ااتت را من اليو ال مس
والتصوي الي ان تعد ت ست دا
قت مواد ا عق د الجمعي .
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ساااااادساااااا :ت شمممممر ت ود جدو األام والتق رير المعدة للعر الى السممممم دة المسممممم مين الى الموقع
اإللكترو خ للشممممممرك ( )www.efghermes.comو مو ج تط ق التصمممممموي والتعليم المتعلق
ت م  ،و لك لمن يتع ر اليه من األش ص الطتيعي الحضور والتصوي الكترو ي ويرغب خ
ت لتريد المسممممج او
التصمممموي كت ت  ،الى أن ترسمممم تط ق التصمممموي موقع من المسمممم
وضمممممع م ى الصممممم دوخ الم صمممممص ل لك ام مقر الشمممممرك  ،مر ق ت م صمممممورة من اثت
الشمممم صممممي  ،وشمممم دة تجميد األسمممم (صمممم درة قت مواد ا عق د الجمعي تث ث أي الخ األق
الجمعي ) ،ورق التليفون المحمو  ،و لك
ومتضمممم أن االسممم سمممت مجمدة لحين ا فضممم
قت مواد ا عق د الجمعي تسمممم ا الخ األق  .ويمكن لمن يرغب من المسمممم مين خ االسممممتم ع
لوق عع الجمعي العمومي المشمممممم رك ان طريق ط تليفون أرضممممممخ و لك ت سممممممت دا التي
المرسل اليه من قت الشرك ترس ل صي .

خيطلع إلى م اركيكم وكر عام وأخيم لخير،

منى ذو الفقار
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