دعوة الجمعية العامة غير العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
(اجتماع ثان)
يتشر رئ سيمئلس مئارة شئشر لمئةولسلالمئةول ويمئيي ليمئةوة شررم ئشر لمئلرر يلمئللر يم ئةو و ئ
أرر ررل ول ئةول ه

ئ ئ6.0ئل ي ئسني ئلل ر ر تئ رر ررتمئل ي ةصئسني ئلل ر ر ت ئا أرر ررل ول ئةوللر ررر ئ

اةولرفاعئ3,259,255,500ئسني ئللر ر ر ر تئ يايمئل ي ةصئال ست ئاتر ر ر ررنمئاهلر ر ر رري ئل يا ئال ست ئ
اهلرررمئاهلررري ئأورئاهلرررل سمئسني ئللر ت ئئاةولةيرشئ ورررسائةوتس تئت صئ ئ12665ئللتبئ
ر ر ررسائتس

ئ6ئألتا ئ وسيزش ئ رلاشئةورر ر ر رشئلرر ر ر يل ئةوشرر ر لمئو ش ر ررا ئةالستل عئةوي ن ئو سلنيمئ

ةون لمئغي ئةون ريمئو ش ر ر ر لمئاةوت ئرر ر ررتننةرئف ئتل ئةور ر ر ر لمئ9:00ئل ر ر ر

يا ئةاليني ئةولاةفقئ16ئ

نافل ئ2015ئف ئ لمئچاتئل ابئ فنرقئلافن يكئةول ئ وسيزش.ئل لئئ أ ئيذهئةورلاشئي ئالستل عئ
ي ئنظ ةئونر ئةلتل ائةونل ر ر ر ر ر ر ر بئةوة نان ئف ئةالستل عئةااائو سلنيمئةون لمئغي ئةون ريمئ ت ي ئ1
نوفمبر .2015ئ ئ
ئحيث سيتم النظر في جدول األعمال التالي:
 .1الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر من 3,259,255,500جم الى
3,074,472,890جم بتخفيض قدره 184,782,610جم وذلك عن طريق اعدام عدد
 36,956,522سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وهي تمثل أسهم خزينة
 .2تعديل المادتين ( )6و ( )7من النظام األساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال المقترح
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ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:
أوال:

لكل مساااهم ال ق في رااور اجتماج الجماية الاامة بطريق اةصااالة أو منابة مساااهم خر
عنه من غير أعراء مجلس اإلدارة .ويشترط لص ة اإلنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي
وال يكون ةي مسااااااااهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من اةصاااااااوات يجاوز  %10من
مجموج اةسهم في رأس مال الشركة وبما ال يجاوز  %20من اةسهم الممثلة في االجتماج
وذلك باستثناء اةشخاص االعتباريين.

ثانيا:

على السااادة المساااهمين الذين يرغبون في رااور الجماية الاامة أن يقدموا كش ا

سااا

باةساااهم التي ي وزونها والمودعة لدح م دح شاااركات أمناء ال فظ مترااامنا تجميد رصااايد
اةسهم المورح بكش
ثالثا:

ال سا لغرض رور الجماية.

أي أسااااتلة تتالق بالمورااااوج الماروض على الجماية الاامة يتاين تقديمها كتابة ملى مدارة
الشااركة بالمركز الرتيسااي بالبريد المسااجل أو باليد مقابل ميصااال قبل تاري اناقاد الجماية
بثالثة أيام على اةقل .وتقتصر المناقشة في الجماية الاامة ول ما ورد بجدول اةعمال.

راباا :تصاادر قرارات الجماية الاامة غير الاادية بلغلبية ثالثة أرباج اةسااهم ال اراارة أو الممثلة
في االجتماج .
خامساااا :ياتبر هذا االجتماج ةوي ن صااا ي ا ب راااور مسااااهمين يمثلون نسااابة  %25من رأس مال
الشركة ل ىئةا ا.
سادسا :رور االجتماج يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصط ا مرافقين ويرجى من السادة
المسااااهمين ال راااور قبل موعد اناقاد الجماية بنصااا

سااااعة إلثبات ال راااور باد مثبات

الشخصية والتوكيالت.
منى ذو الفقار
رتيس مجلس اإلدارة
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