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 دعوة الجمعية العامة العادية

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

مجلــــس إدارة شــــركة المجموعــــة الماليــــة هيــــرميس القابضــــة، شــــركة مســــاهمة مصــــرية، البــــالغ رئــــيس يتشــــرف 

ورأســـمالها ، )ثالثـــة مليـــارات ومـــائتي مليـــون جنيـــه مصـــري(مليـــار جنيـــه مصـــري  3.2رأســـمالها المـــرخص بـــه 

ربعمائــة أن مليــون وو ثمائــة وواحــد وتســعالن وثيمليــار (يــه مصــري جن 2,391,473,750  المصــدر والمــدفوع

مكتـب  12665والمقيـدة بالسـجل التجـاري تحـت رقـم ) جنيـه مصـرين و سبعمائة وخمسـألف و ن و وثالثة وسبع

أكتوبر، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي  6سجل تجارى 

بفنــدق موفنبيــك وي كلــوب چــفــي قاعــة  2013 يوليــو 7 الموافــق األحــديــوم   9:00ة ســتنعقد فــي تمــام الســاع

 : النظر في جدول األعمال التاليحيث سيتم بالجيزة،  الهرم

المص���ادقة عل���ى تقري���ر مجل���س اإلدارة ع���ن نش���اط الش���ركة خ���الل الس���نة المالي���ة المنتهي���ة ف���ي  .1
31/12/2012. 

 .31/12/2012اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .2
 .31/12/2012 المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في .3
 .31/12/2012اعتماد حساب توزيع األرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في  .4
جنيه مصري من األرباح المرحلة الظاهرة في   477,903,750 الموافقة على تحويل مبلغ .5

على السادة المساهمين إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها  31/12/2012
 .مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرينأسهم  خمسة نية بواقع سهم لكلمجا كأسهم

 31/12/2012إخالء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالي�ة المنتهي�ة ف�ي  .6
 .واعتماد التعديالت التى طرأت على تشكيل مجلس اإلدارة

 .2013السنة المالية تحديد بدالت حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن  .7
 .وتحديد أتعابه 2013تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية  .8
مع الترخيص لمجلس اإلدارة بالتبرع�ات خ�الل  2012إقرار كافة التبرعات التي تمت خالل عام  .9

 .هفيما يجاوز قيمته ألف جني 2013عام 
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 :ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي
 

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق األصالة أو إناب�ة مس�اهم آخ�ر  :أوال
ويشترط لصحة اإلناب�ة أن تك�ون ثابت�ة ف�ي توكي�ل كت�ابي وال . عنه من غير أعضاء مجلس اإلدارة

من مجموع األسهم % 10يكون ألي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من األصوات يجاوز 
م��ن األس��هم الممثل���ة ف��ي االجتم���اع وذل��ك باس���تثناء % 20كة وبم��ا ال يج���اوز ف��ي رأس��مال الش���ر

 .األشخاص االعتباريين

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العام�ة أن يق�دموا كش�ف حس�اب  :ثانيا
باألس�هم المملوك�ة له�م والمودع�ة ل�دى إح�دى ش�ركات أمن�اء الحف�ظ متض�مناً تجمي�د رص�يد األس�هم 

 .ضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعيةالمو

يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إل�ى إدارة  : ثالثا
الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو بالي�د مقاب�ل إيص�ال قب�ل ت�اريخ انعق�اد الجمعي�ة بثالث�ة 

 .العامة حول ما ورد بجدول األعمال أيام على األقل وتقتصر المناقشة في الجمعية

تص��در ق��رارات الجمعي��ة العام��ة العادي��ة باألغلبي��ة المطلق��ة لألس��هم الحاض��رة والممثل��ة ف��ي  :رابعا
 .االجتماع

حضور االجتم�اع يك�ون قاص�راً عل�ى المس�اهم فق�ط دون اص�طحاب م�رافقين ويرج�ى م�ن : خامسا
بنص�ف س�اعة إلثب�ات الحض�ور بع�د تق�ديم السادة المس�اهمين الحض�ور قب�ل موع�د انعق�اد الجمعي�ة 

 .إثبات تحقيق الشخصية والتوكيالت

              

   

 منى ذو الفقار     

 رئيس مجلس اإلدارة                   
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TRANSLATION FROM ARABIC 

Invitation to 

the Annual General Meeting 

EFG Hermes Holding S.A.E. 

 
The Chairperson of the Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint 

stock Company with authorized capital of EGP 3.2 billion (EGP three billion and two 

hundred million) and issued and paid-in capital of EGP 2,391,473,750 (EGP two billion three 

hundred ninety one million, four hundred seventy three thousand and seven hundred and 

fifty), registered under no. 12665 at 6th October Commercial Registry, kindly invites its 

shareholders to attend the Company’s Annual General Meeting at 9:00 AM on Sunday 7th of 

July 2013 at “Joy Club” Ballroom of the Mövenpick Pyramids Hotel Giza, in order to 

deliberate upon  the following items on the agenda: 

1. Presentation and approval of the management report of the Board of Director on the 
consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2012; 

2. Approve the financial auditor's report on the financial statements for the fiscal year 
ended 31/12/2012; 

3. Ratify the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2012; 
4. Approve the appropriations account for the fiscal year ending 31/12/2012;  
5. Approve the transfer of EGP 477,903,750 (EGP four hundred seventy seven million 

nine hundred and three thousand seven hundred and fifty) from the retained earnings 
account as at 31/12/2012 to the share capital account, to distribute 1 bonus share for 
every 5 shares held by each shareholder; 

6. Discharge of the Members of the Board from all liability with regard to the activities 
of fiscal year 2012 and ratify the changes occurred on the Board; 

7. Approve the Board of Directors' remuneration and allowances for the fiscal year 
2012; 

8. Approve the re-appointment of the Company’s financial auditors for the fiscal year 
2013 and determining their fees; 

9. Ratify all donations during 2012 and authorize the Board of Directors to approve 
donation amounts greater than EGP1,000 during the fiscal year 2013. 
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In this respect, please note the following:  
 
First: Each shareholder has the right to attend the General Meeting either in person, or by 
delegating another shareholder who is not a Board member. Delegation, to be valid, must be 
stated in a written proxy, and no shareholder, except for juridical persons, shall be entitled to 
represent, by proxy, a number of votes exceeding 10% of the total shares of the Company's 
capital and not to exceed 20% of the shares represented in the meeting. 
 
Second: Shareholders who wish to attend the General Meeting must submit a statement of 
account for their shares deposited with a custodian, confirming that the balance of shares 
deposited have been temporarily blocked for the purpose of attending the meeting.  
 
Third: Any questions regarding the issues to be reviewed by the Ordinary General Meeting 
must be submitted in writing to the Company's management at the Head Office, either by 
registered mail or by hand delivery against receipt, at least three days prior to date of the 
General Meeting. Discussion in the General Meeting shall be limited to the issues listed in 
the agenda. 
 
Fourth: Resolutions of the Ordinary General Meeting shall be issued by absolute majority of 
the shares represented in the meeting.  
 
Fifth: Attendance of the meeting is restricted to shareholders with no accompanying guests. 
We would like to ask the shareholders to arrive half an hour before the designated meeting 
time to allow for registration of attendance upon submission of identification documents and 
proxies. 
 
 
 
 
 
Mona Zulficar 
Chairperson of the Board of Directors 
  


