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

ئيس مجلس إدا ة شر ا اجمجمة ا اجميجيا ري ميس اجبية،رراك شر ا ممرريرما مبر ياك اجةيج

أمر ر ر ر ر ر ررميج ي اجم

ة  3.2مليي جني مب ر ر ر ر ر ر ر ت وماما مليي ا

ةميئتص ملية جني مب ر ر ر ر ر ر ر ت ك

ة أمميج ي اجمبد ةاجمدفةع  2,867,422,500جني مب ت ومليي ي ةممينميئا ةمةعا ةمتي ملية

ةأ ةعميئا ةامني ة ش ي أج

ة ممميئا جني مب ت ةاجمبيدة ةيجمجل اجتجي ت تح

قم 12665

م تب مجل تجي ى  6أ تةة ةيججيزةك ةد ةة اجميدة مميرمص اجش ا جح،ة اجتميع اججمعيا اجعيما
اجعيديا جلشر ر ر ا ةاجتص م ر ررتنعبد فص تميم اجم ر رري ا  3:00مم ر رري يةم األحد اجمةافق  17ميية  2015فص

قي ا چةت لةب ةفندق مةفنةيك اج م ةيججيزةك حيث سيتم النظر في جدول األعمال التالي:
 .1المصاااااعلى عقر ر ر ر مجقس اإلعارة عن نشاااااش الشاااارلى
2014/12/31

ل ال اااانى الماليى المنتهيى في

 .2اعتماع ر ر ر مرالب الح ابات عن ال نى الماليى المنتهيى في 2014/12/31
 .3المصاعلى عقر ال وائم الماليى عن ال نى الماليى المنتهيى في 2014/12/31
 .4المواف ى عقر رحو ل مبقغ  533,279,183جنيه مصااار من ح ااااال ايحتياشيات األ ر
إلر ح اال ايحتياشي ال انوني
 .5اعتماع ح اال روز ع األرباح الم ترحى عن ال نى الماليى المنتهيى في 2014/12/31
 .6المواف ى عقر رحو ل مبقغ  391,833,000جنيه مصر من األرباح المرحقى الظاهرة في
 2014/12/31إلر ح اال ز اعة رأس مال الشرلى عقر أن تم روز عها لأسهم مجانيى بوالع
) (1.460سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الك ور لصالح صغار الم اهمين
 .7إ ء شرف ال اااااااااعة رئيس وأع اااااااااء مجقس اإلعارة عن ال اااااانااى الماااليااى المنتهيااى في
 2014/12/31واعتماع التعد ت التي شرأت عقر رشكيل مجقس اإلعارة
 .8رحد د بديت ح ور وانت ال ال اعة أع اء مجقس اإلعارة عن ال نى الماليى 2015
 .9رجد د رعيين ال يد مرالب الح ابات لق نى الماليى  2015ورحد د أرعابه
 .10إلرار لافى التبرعات التي رمت ل عام  2014مع التر يص لمجقس اإلعارة بالتبرعات
ل عام  2015فيما جاوز ليمته ألف جنيى
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ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:
أوال:

لكل مسااا م الحف ي حرااور اجتماج الجماية الاامة ق ريف اة ااالة أو إناقة مسااا م ر
عنه من غير أعراء مجلس اإلدارة .ويشتر ل حة اإلناقة أن تكون ثاقتة ي توكيل كتاقي
وال يكون ةي مساااااااا م أن يمثل عن ريف الوكالة عدد من اة اااااااوا يجاو  %10من
مجموج اةسهم ي رأس مال الشركة وقما ال يجاو  %20من اةسهم الممثلة ي االجتماج
وذلك قاستثناء اةش اص االعتقاريين.

ثانيا :على الساااادة المساااا مين الذين يرغقون ي حراااور الجماية الاامة أن ي دموا كشاااس حساااا
قاةسااااهم المملوكة لهم والمودعة لدد إحدد شااااركا أمناء الحاً متراااامنا تجميد ر اااايد
اةسهم المورح قكشس الحسا لغرض حرور الجماية.
ثالثا:

يتاين ت ديم أي أسااةلة تتالف قالمورااوعا المارورااة على الجماية الاامة كتاقة إلى إدارة
الشااركة قالمرك الرةيسااي قالقريد المسااجل أو قاليد م اقل إي ااال لقل تاريا انا اد الجماية
قثالثة أيام على اةلل وت ت ر المنالشة ي الجماية الاامة حول ما ورد قجدول اةعمال.

راقاا :ت اااااادر لرارا الجماية الاامة الاادية قاةغلقية الم ل ة ل سااااااهم الحاراااااارة والممثلة ي
االجتماج.
امسااا :ياتقر ذا االجتماج ااحيحا قحرااور م ااهمين يمثلون نسااقة  %25من رأس مال الشااركة
و ي حالة عدم توا ر الن اااااااا ال انوني النا اد الجماية يا د اجتماج ثان ي اليوم التالي
لالجتماج اةول ي ناس المكان وذا الموعد وياتقر االجتماج الثان ااااااحيحا أيا كان عدد
اةسهم الممثلة يه.
دون ا حا مرا ين ويرجى من السادة
سادسا :حرور االجتماج يكون لا را على المسا م
المساااا مين الحراااور لقل موعد انا اد الجماية قن اااس سااااعة إلثقا الحراااور قاد ت ديم
إثقا تح يف الش ية والتوكيال .

منى ذة اجفبي

ئيس مجلس اإلدا ة
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دعوة الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،ش.م.م.
يتشر

ئيس مجلس إدا ة شر ا اجمجمة ا اجميجيا ري ميس اجبية،رراك شر ا ممرريرما مبر ياك اجةيج

أمر ر ر ر ر ر ررميج ي اجم

ة  3.2مليي جني مب ر ر ر ر ر ر ر ت وماما مليي ا

ةميئتص ملية جني مب ر ر ر ر ر ر ر ت ك

ة أمميج ي اجمبد ةاجمدفةع  2,867,422,500جني مب ت ومليي ي ةممينميئا ةمةعا ةمتي ملية
ةأ ةعميئا ةامني ة ش ي أج

ة ممميئا جني مب ت ةاجمبيدة ةيجمجل اجتجي ت تح

قم 12665

م تب مر ر ررجل تجي ى  6أ تةة ةيججيزةك ةد ةة اجمر ر رريدة ممر ر رريرمص اجش ر ر ر ا جح،ر ر ررة اجتميع اججمعيا

اجعيما اجغي اجعيديا جلش ر ا ةاجتص مررتنعبد فص تميم اجمرري ا  3:30ممرري يةم األحد اجمةافق  17ميية
 2015فص قرري ررا چةت لةب ةفنرردق مةفنةيررك اج م ةرريججيزةك حيث سااااااايتم النظر في جدول األعمال
التالي:
 .1المواف اااى عقر ز ااااعة رأس ماااال الشاااااارلاااى المر ص باااه من 3,200,000,000جم الر
6,000,000,000جم
 .2المواف ى عقر ز اعة رأس مال الشااااارلى المصااااادر والمدفوع من 2,867,422,500جم الر
3,259,255,500جم بز اعة لدرها 391,833,000جم موزعى عقر  78,366,600سااااااهم
ب يمى اساااميى م اااى جنيهات و لر عن شر ع روز ع أساااهم مجانيى بوالع  1.460ساااهم لكل
عشاااااارة أسااااااهم لائمى ممولى من األرباح المرحقى المعتمدة بموجب لرار من الجمعيى العامى
العاع ى ،وبعد استبعاع عدع  36,956,522سهم
 .3رعد ل الماعرين ( )6و ( )7من النظام األساسي لقشرلى في ضوء ز اعة رأس المال الم ترحى
 .4رعد ل الماعة ) (٢٤من النظام األساااسااي لقشاارلى الخاصااى بمكان وأسااقوال ح ااور جق ااات
مجقس اإلعارة
ةن جة أ نةج
أةال:

نييا مييدت م إجى اآلتص:

لكل مسااا م الحف ي حرااور اجتماج الجماية الاامة ق ريف اة ااالة أو إناقة مسااا م ر
عنه من غير أعراء مجلس اإلدارة .ويشتر ل حة اإلناقة أن تكون ثاقتة ي توكيل كتاقي
وال يكون ةي مساااااااا م أن يمثل عن ريف الوكالة عدد من اة اااااااوا يجاو  %10من
مجموج اةسهم ي رأس مال الشركة وقما ال يجاو  %20من اةسهم الممثلة ي االجتماج
وذلك قاستثناء اةش اص االعتقاريين.
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ثانيا:

على السااادة المسااا مين الذين يرغقون ي حرااور الجماية الاامة أن ي دموا كشااس حسااا
قاةساااهم التي يحو ونها والمودعة لدد إحدد شاااركا أمناء الحاً مترااامنا تجميد ر ااايد
اةسهم المورح قكشس الحسا لغرض حرور الجماية.

ثالثا:

أي أسااااةلة تتالف قالمورااااوج الماروض على الجماية الاامة يتاين ت ديمها كتاقة إلى إدارة
الشااركة قالمرك الرةيسااي قالقريد المسااجل أو قاليد م اقل إي ااال لقل تاريا انا اد الجماية
قثالثة أيام على اةلل .وت ت ر المنالشة ي الجماية الاامة حول ما ورد قجدول اةعمال.

راقاا :ت اادر لرارا الجماية الاامة غير الاادية قأغلقية ثالثة أرقاج اةسااهم الحاراارة أو الممثلة
ي االجتماج يما ي ص القنود اةول والثاني والثالث وثلثي اة وا قالنسقة للقند الراقع.
امسااا :ياتقر ذا االجتماج ااحيحا قحر اور مسااا مين يمثلون نسااقة  %50من رأس مال الشااركة
و ي حالة عدم توا ر الن اااااااا ال انوني النا اد الجماية يا د اجتماج ثان الل ثالثين يوم
وياتقر ذا االجتماج حيحا قحرور مسا مين يمثلون نسقة  %25من رأس مال الشركة.
دون ا حا مرا ين ويرجى من السادة
سادسا :حرور االجتماج يكون لا را على المسا م
المساااا مين الحراااور لقل موعد انا اد الجماية قن اااس سااااعة إلثقا الحراااور قاد إثقا
الش ية والتوكيال .

مني ذو الا ار
رةيس مجلس اإلدارة
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