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  اجتماع مجلس إدارة شركةملخص 
  المجموعة المالية ھيرميس القابضة (ش.م.م)

  ٢٩/٣/٢٠١٨ الموافقالخميس المنعقد يوم 
  

انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية ھيرميس القابضة في  ٢٩/٣/٢٠١٨الموافق  الخميسيوم  يانه ف
  تي أسمائھم:جتماع كل من السادة اآلوقد حضر اإل .بمقر الشركة  مساءاً  ثالثةالتمام الساعة 

  
  رئيس مجلس اإلدارة  األستاذة / منى صالح الدين ذو الفقار                 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة     األستاذ / ياسر سليمان الملواني             
  الرئيس التنفيذي  األستاذ / كريم علي عوض                            

 
  األستاذة / داليا السالوي ـ أميناً لسر اإلجتماعوقد تم تعيين 

  
  وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذھا  مجلس اإلدارة:

 
  

جم ٣٫٨٤٣٫٠٩١٫١١٣جم الى ٣٫٠٧٤٫٤٧٢٫٨٩٠س المال المصدر من أرالموافقة على مقترح زيادة  /اوالً 
عن  جنيھات وذلك خمسةاسمية سھم بقيمة  ١٥٣٫٧٢٣٫٦٤٥على  جم موزع٧٦٨٫٦١٨٫٢٢٥بزيادة قدرھا 

 في اإلحتياطي القانوني الظاھر حساب على خصماً أسھم  اربعةلكل  سھم١بواقع مجانية  أسھموزيع طريق ت
  .٣١/١٢/٢٠١٧ميزانية 

 
بمبلغ س المال اجراءات زيادة رأ فيالموافقة على اعتماد تقرير االفصاح بغرض السير  /ثانياً 

طبقا للمادة  ٣١/١٢/٢٠١٧ميزانية  فيحساب اإلحتياطي القانوني الظاھر  خصماً على جم ٧٦٨٫٦١٨٫٢٢٥
    .من قواعد القيد ٤٨

                                                           
الممثل أو /و التنفيذيدارة والرئيس ستاذ/ كريم على عوض عضو مجلس اإلعلى تفويض األ الموافقة /ثالثاً 

  .فصاحعلى تقرير اإل الھيئة العامة للرقابة الماليةتعديالت تطلبھا  أي دخالإلللشركة  القانوني
  

للشركة  القانونيالممثل والموافقة على تفويض االستاذة/ منى صالح ذو الفقار رئيس مجلس االدارة  /رابعاً 
بعد صدور  من النظام األساسي ٧و ٦للنظر في قرار الزيادة وتعديل المادتين  بدعوة الجمعية العامة العادية

  .فصاحعلى نشر تقرير اإل الھيئة العامة للرقابة الماليةموافقة 
  

في التصديق على  ابراھيم ناصف او االستاذ/ ابراھيم موسى مـ ھذا وقد فوض المجلس األستاذ /احمد عبد الكري
   .العامة للرقابة المالية ةمن الھيئالمحضر 

  
 .مساءاً  رابعةالساعة الوانتھى اإلجتماع في تمام 

  
 

  إقرار
اقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوھرية التي يجب اإلفصاح عنھا وفقاً الحكام قانون سوق المال 

  والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لھا.
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