شركة سي آي كابيتال القابضة لالستثمارات املالية ش.م.م
رأس املال املرخص به 2 :مليار جنيه مصري
رأس املال املصدر و املدفوع 1.000.000.000 :جنیه مصر ي
رقم السجل التجاري166798 :

إخ

طار أول

دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العامة العادية
يتشـرف رئيـس مجلـس إدارة شـركة سـي اي كابيتـال القابضـة لالسـتثمارات املاليـة ش.م.م ومركزهـا الرئيسـي
مبنـي جاليريـا  -40إمتـداد محـور  26يوليـو -الشـيخ زايـد 6 -أكتوبـر -اجليـزة ،بدعوة السـادة املسـاهمني حلضور
إجتمـاع اجلمعيـة العامـة العاديـة املقـرر إنعقادهـا السـاعة الثانيـة والنصـف ظهـر يوم األثنني  21سـبتمبر 2020
بالـدور الثالـث مبنـي جاليريـا  -40إمتـداد محـور  26يوليـو -الشـيخ زايـد 6 -أكتوبـر -اجليـزة .
فـى إطـار اإلجـراءات اإلحترازيـه التـى تطبقهـا الدولـة نظـرا للظـروف التـي متـر بهـا البلاد فـى مواجهـة فيـروس
كوفيـد  19و بنـاء علـى توجيهـات الدولـة مبنـع التجمعـات سـيتم التصويـت إلكترونيـا مـن خلال نظـام التصويـت
اإللكترونـي  Emaglesلشـركة مصـر لنشـر املعلومـات.

للنظر في جدول األعمال التالي:
 -1إعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقده بتاريخ  2020/8/12بزيادة عدد أعضاء المجلس
ليصبح  11عضوا وفقا لنص المادة  19من النظام األساسى للشركة.
 -2إنتخاب عضوين غير تنفيذيين لمجلس اإلدارة أحدهما مستقل للدورة .2022/2020

و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:
أوالً :لــكل مســاهم الحــق فــي حضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة بطريــق االصالــة أو إنابــة مســاهم آخــر عنــه مــن غيــر أعضــاء
مجلــس اإلدارة و يشــترط لصحــة االنابــة أن تكــون ثابتــة فــي توكيــل كتابــي .وال يجــوز ألي مســاهم أن يمثــل فــى إجتمــاع
الجمعيــة العامــة للشــركة عــن طريــق الوكالــة عــددا مــن األصــوات يجــاوز  %10مــن مجمــوع األســهم اإلســمية مــن رأس مــال
الشركة ،وبما ال يجاوز ( )%20من األسهم الممثلة فى اإلجتماع.
ثانيـاً :علــى الســادة المســاهمين الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــة العامــة أن يثبتــوا أن أســهمهم مودعــة بإحــدى شــركات إدارة
الســجالت أو أحــد البنــوك المعتمــدة المرخــص لهــا بمباشــرة إدارة الســجالت و ذلــك قبــل تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العامــة
بثالثة ايام على االقل.
ثالثاً :على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة :
 اإلسم رباعي. إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي  /جواز السفر). رقم المحمول. عنوان البريد اإللكتروني. إرفاق صورة شهادة تجميد األسهم. الكود الموحد للبورصة. عدد األسهم المجمدة.من خالل الرابط اآلتي http://rebrand.ly/cicapital :
أو مــن خــال  QR Codeالــوارد أدنــاه واللذيــن يمكــن الوصــول اليهمــا مــن صفحــة  Media Relationsبالموقــع األلكترونــى
للشركة www.cicapital.com
رابعاَ :يبدأ التصويت اإللكتروني من يوم األثنين  2020/9/14ويستمر حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
خامسـاً :يرجــى مــن الســادة الراغبيــن فــي الترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة المســتوفين للشــروط التــى تتطلبهــا العضويــة
وفقــا لقانــون الشــركات رقــم  159لســنة  1981والئحتــه التنفيذيــة وقــرارات مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة
أرقــام  85و  105لســنة  2018و  100لســنة  2020والنظــام األساســى للشــركة ،ملــئ اســتمارة الترشــح لــدى أمانــة ســر
مجلــس اإلدارة بمقــر الشــركة الرئيســي الكائــن فــي جاليريــا  40الشــيخ زايــد  6أكتوبــر  -الجيــزة مــن الســاعه الحاديــة عشــر
صباحــا وحتــى الرابعــة مســاء فــى أيــام العمــل الرســمية وذلــك إعتبــارا مــن يــوم األحــد الموافــق  2020/08/30وحتــى
الســاعة الرابعــة مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق  ،2020/9/10وأن يرفــق بالطلــب الســيره الذاتيــة وصــورة مــن بطاقــة
الرقم القومي و للمساهمين شهادة تجميد األسهم لحين إنفضاض الجمعية.
سادســا :أي أســئلة تتعلــق بالموضوعــات المعروضــة علــى الجمعيــة يتعيــن تقديمهــا كتابــة إلــى أمانــة ســر مجلــس اإلدارة بالمركــز
الرئيســي للشــركة بالبريــد المســجل أو باليــد مقابــل إيصــال قبــل تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العامــة بثالثــة أيــام علــى االقــل و
تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول االعمال فقط.
سابعاً :تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باالغلبية المطلقة لعدد االصوات المقررة لالسهم الممثلة في االجتماع.
ثامنــا :فــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي لصحــة إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة االول فســوف تنعقــد الجمعيــة العامــة
العاديــة فــي ميعــاد ثــان فــي تمــام الســاعة الثانيــة و النصــف مــن ظهــر يــوم الثالثــاء  22ســبتمبر  2020فــي ذات العنــوان و
يكون االجتماع صحيحاً أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه.

مع تحيات شركة سي آي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م

محمود عطا الله
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

