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 ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

 لمجموعة المالية هيرميس القابضةشركة ال

 صباحا   9:00في تمام الساعة  28/9/2021الموافق  ثالثاءاليوم ال المنعقدة

 

 

 
 

 القرار األول

ك محكام الماقة رقم ) 30/8/2021في ضوووم موافقة الئي ة المامة للرقا ة المالية في  ( من 48على نشوور رقرير اإلفصووام الممد وفقا

زياقة رأس المال المصوودر  القيمة اإلسوومية من وافقت الجممية على  ،قواعد قيد وشوو ا اموراا المالية فى البور ووة المصوورية

سئم   50.728.803جم موزعة على عدق  253.644.015جم  زياقة قدرها  4.865.353.355م الى ج 4.611.709.340

قيمة كل سووئم سم ووة جم  ارد ا وودار اسووئم نةام حفا ة ورحميز الماملين والمديرين وأع ووام مجلس اإلقارة الشنميذيين لشووركة 

ك للقوالم المالية في المجموعة المالية هيرميس القا  ووووة وشووووركارئا الشا مة على ان رمول من ا حشياطي ساص عالوة ا وووودار وفقا

30/6/2021.  

 

 القرار الثاني

زياقة رأس المال المذكورة  ماليه على ( من النةام امساسي للشركة في ضوم 7( و )6وافقت الجممية على رمديل الماقرين )

 النحو الشالي:

 

 (  مد الشمديل:6الماقة )

مليارات جنيه مصري )فقط سشة مليارات جنيه مصري( وحدق رأس مال  6 مبلغ حدق رأس مال الشركة المرسص  ه  ≡

ك وفالفمالة  4.865.353.355الشركة المصدر  مبلغ  جنيه مصري )فقط ار مة مليارات وفمانمالة وسم ة وسشون مليونا

ك وفالفمالة وسم ة وسم ون جنيه مصري( موزع على عدق  مة اسمية لل ئم سئم  قي 973.070.671وفالفة وسم ون ألما

 .قدرها )سم ة جنيئات( وجميمئا أسئم نقدية وقد رم سداق رأس مال الشركة المصدر  الكامل

 

 (  مد الشمديل:7الماقة )

ك وسشمالة  973.070.671يشكون رأس مال الشركة المصدر من  ≡ ك وسبمون ألما سئم )فقط ر ممالة وفالفة وسبمون مليونا

ل ئم قدرها )سم ة جنيئات( م دق  الكامل، ورم سداق قيمة الزياقة البالغ قدرها وواحد وسبمون سئم(  قيمة اسمية ل

ك للقوالم المالية في  253.644.015 ك على ح اب احشياطي ساص عالوة ا دار وفقا  30/6/2021جنيه مصري سصما

 . موجا قرار الجممية المامة الماقية

 

 

----------------- 

من ال يد/ ح راهيم موسى ح راهيم او ال يد/ أحمد عبدالكريم نا ف او ال يد/ محموق عبدالخالق على رمويض كل كما وافقت الجممية 

الجممية من الئي ة المامة للرقا ة المالية والارفة الشجارية والشأشير في ال جل الشجاري، والشوقيع  مح ر محموق منمرقين في اعشماق

على عقوق الشمديل  الشئر المقاري ونقا ة المحامين وقيد اسئم زياقة رأس مال الشركة  بور ة اموراا المالية وشركة مصر 

 .المقا ة

 


