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خطار ثان

شركة املصريني لالستثمار والتنمية العمرانية
« شركة مساهمة مصرية »
خاضعة ألحكام القانون رقم  159لسنة  1981وتعديالته

دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العامة العادية
يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة
مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقررإنعقاده
فى تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق  2018/3/31بنادى شركة مدينة نصر-
م.نصر  -القاهرة ) وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى الالزم لصحة اإلجتماع األول
تنعقد الجمعية العامة العادية (إلجتماع ثان) يعقد يوم االحد الموافق  2018/4/1فى نفس
المكان والساعة ويكون اإلجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فى اإلجتماع .
وذلك للتداول فى جدول األعمال التالى -:
 .1النظر فى إعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية فى . 2017/12/31
 .2التصديق علي محاضر مجلس اإلدارة عن عام 2017
 .3النظر فى إعتماد تقرير السيد  /مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و إعتماد القوائم المالية للشركة
عن السنة المالية المنتهية فى .2017/12/31
 .4اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدراة عن أعمالهم بالشركة خالل السنة المالية المنتهية فى
.2017/12/31
 .5النظر فى تحديد مكافأت و بدالت الحضور واألنتقال ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية . 2018
 .6الترخيص لمجلس االداره بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعامالت مع األطراف ذوى العالقة عن السنه
الماليه المنتهيه فى 2018/12/31
 .7مناقشة توزيع األرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى .2017/12/31
 .8النظر فى إعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه فى  2018/12/31وتحديد أتعابه
 .9الترخيص للسيد  /رئيس مجلس اإلدارة بالتبرع خالل عام  2018و حدود التبرع

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى -:
 لن يكون اإلجتماع صحيحا ًإال إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على األقل. لــكل مســاهم الحــق فــى حضور الجمعيــة العامة العادية للمســاهمين بطريق األصالة او إنابة مســاهم أخر عنه من غيرأعضاء مجلس اإلدارة ويشــترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مســاهماً وال يجوز ألى
مســاهم أن يمثل عن طريق الوكالة فى إجتماع الجمعية عددا ًمن األصوات يجاوز ( )%10من مجموع األســهم اإلســمية
لرأس مال الشركة وبما ال يجاوز ( )%20من األسهم الممثلة فى اإلجتماع .
 كل مســاهم يرغــب فــى حضــور الجمعيــة العامــة العاديــة يتعيــن عليــه أن يقــدم أصل كشــف معتمــد صادر قبــل إنعقادالجمعية العامة العادية بثالثة أيام على األقل من أحد أمناء الحفظ بألســهم التى يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على
األسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
 اإلستفســار واألســئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تســليمها مكتوبة فى مركزالشركة الرئيسى فى  8حسن مأمون  -مدينة نصر  -القاهره سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد
الجمعية بثالثة أيام على األقل .
 سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول األعمال . يقتصر حضور اإلحتماع على المســاهم دون إصطحاب مرافقين  .ويلزم الحضور قبل اإلجتماع بوقت كاف حتى يمكنتسجيل الحضور فى الكشوف .
والله ولى التوفيق

رئيس مجلس اإلدارة
ماجد صالح الدين

