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 دعوة الجمعية العامة غير العادية

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

الماليــــة هيــــرميس القابضــــة، شــــركة مســــاهمة مصــــرية، البــــالغ  يتشــــرف رئــــيس مجلــــس إدارة شــــركة المجموعــــة
، ورأســـمالها )ثالثـــة مليـــارات ومـــائتي مليـــون جنيـــه مصـــري(مليـــار جنيـــه مصـــري  3.2رأســـمالها المـــرخص بـــه 

ربعمائـــة أن مليـــون وو مليـــارين وثالثمائـــة وواحـــد وتســـع(جنيـــه مصـــري  2,391,473,750 المصـــدر والمـــدفوع
مكتـب  12665والمقيـدة بالسـجل التجـاري تحـت رقـم  )ن جنيـه مصـريو خمسـن ألف وسبعمائة و و وثالثة وسبع

لعاديـة للشـركة غيـر ا ، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامةأكتوبر 6سجل تجارى 
بفنـــدق  كلـــوب ويچـــفـــي قاعـــة  2013 يوليـــو 7 الموافـــق يـــوم األحـــد 10:00والتـــي ســـتنعقد فـــي تمـــام الســـاعة 

  :النظر في جدول األعمال التاليحيث سيتم بالجيزة  موفنبيك الهرم

 :حيث سيتم مناقشة جدول األعمال اآلتي

 2,389,518,750لــى جــم إ 2,391,473,750النظــر فــى تخفــيض رأس مــال الشــركة المصــدر مــن  .1
ثـر مـن سهم تمثل أسهم خزينة مـر علـى تـاريخ شـرائها أك 391,000جم وذلك عن طريق إعدام عدد 

 .عام
جنيــه مصــري  2,389,518,750 اعتمــاد زيــادة رأس مــال الشــركة المصــدر والمــدفوع مــنالنظــر فــي  .2

أسهم مجانية بواقع سـهم  95,580,750 جنيه مصري عن طريق توزيع عدد 2,867,422,500إلى 
 .أسهم قائمة ممولة من األرباح المرحلة المعتمدة بموجب الجمعية العامة العاديةخمسة مجاني لكل 

 .العمليات المقررة المذكورة بعالية من النظام األساسي للشركة في ضوء) 7(و ) 6(تعديل المادتين  .3
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 :ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق األصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من  :أوال

تكـون ثابتـة فـي توكيـل كتـابي وال يكـون ألي ويشترط لصحة اإلنابـة أن . غير أعضاء مجلس اإلدارة

من مجموع األسـهم فـي رأسـمال % 10مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من األصوات يجاوز 

ـــــك باســـــتثناء األشـــــخاص % 20الشـــــركة وبمـــــا ال يجـــــاوز  ـــــة فـــــي االجتمـــــاع وذل مـــــن األســـــهم الممثل

 .االعتباريين

ور الجمعيـة العامـة أن يقـدموا كشـف حسـاب باألسـهم على السادة المساهمين الذين يرغبون فـي حضـ :ثانيا

التــي يحوزونهــا والمودعــة لــدى إحــدى شــركات أمنــاء الحفــظ متضــمنا تجميــد رصــيد األســهم الموضــح 

 .بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية

أي أســئلة تتعلــق بالموضــوع المعــروض علــى الجمعيــة العامــة يتعــين تقــديمها كتابــة إلــى إدارة الشــركة  : ثالثا

لمركز الرئيسي بالبريـد المسـجل أو باليـد مقابـل إيصـال قبـل تـاريخ انعقـاد الجمعيـة بثالثـة أيـام علـى با

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

تصــدر قـــرارات الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بأغلبيـــة ثالثـــة أربـــاع األســـهم الحاضـــرة أو الممثلـــة فـــي  :رابعا

 .جتماعاال

حضـــور االجتمـــاع يكـــون قاصـــرا علـــى المســـاهم فقـــط دون اصـــطحاب مـــرافقين ويرجـــى مـــن الســـادة : خامســـا

المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة إلثبات الحضور بعـد إثبـات الشخصـية 

  .والتوكيالت

 
 مني ذو الفقار

 رئيس مجلس اإلدارة
 



 
 

 +02) 0( 2 3535 0942: ف +02) 0( 2 3535 9946: ت             ، رر�  القاهر  اسكندر�ة ال�حراوي 28، املرحلة الثالثة، القر�ة الذكية، الكيلو 129ب  رقم  مب�ى  -م م ش املجموعة املالية ه��ميس 

www.efg-hermes.com     Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road,Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3535 0942

  
 

TRANSLATION FROM ARABIC 

Invitation to 

the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting at 10:00 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. Ratify the decrease of the Company’s issued capital from EGP 2,391,473,750 to EGP 
2,389,518,750 through retiring 391,000 of treasury shares retained for more than a 
year; 

2. Ratify the increase of the Company’s issued capital from EGP 2,389,518,750 to EGP 
2,867,422,500 through the transfer of EGP 477,903,750 from the retained earnings 
account as at 31/12/2012 to the share capital account and distributing  95,580,750 
bonus shares, one bonus share for every 5 shares held by each shareholder. 

3. Amending Articles (6) and (7) of the Company’s Statutes in light of the proposed 
corporate actions above. 

 
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 
their shares deposited with a custodian, confirming that the balance of shares deposited have 
been temporarily blocked for the purpose of attending the meeting.  
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Third: Any questions regarding the issues reviewed by the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting shall be issued by three quarters 
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. 

 
 
 
Mona Zulficar 
Chairperson of the Board of Directors 
 
 
 
For further information: 
Investor Relations Contacts 
Tel: +20 (0)2 35356710 
Fax: +20 (0)2 3535 7017 
Email: investor-relations@efg-hermes.com 
www.efg-hermes.com  

mailto:investor-relations@efg-hermes.com�

	دعوة الجمعية العامة العادية
	لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.
	دعوة الجمعية العامة غير العادية

