
 
 

 ٢٠٢١ ینایر ٢٦تحر�رًا في 
 

 األستاذة/ هبه الصیرفي   إلى: 

 مساعد رئیس البورصة ورئیس قطاع الشر�ات المقیدة ومدیر إدارة اإلفصاح

 البورصة المصر�ة 

   ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شر�ة ثروة �ابیتال القا�ضة لإلستثمارات المالیة ش.م.م

 ٢٦/٠١/٢٠٢١المنعقد یوم الثالثاء الموافق 

 تحیة طیبة و�عد، 

فى تمام    ٢٦/٠١/٢٠٢١بتار�خ    ش.م.م.  ا�ضة لإلستثمارات المالیةنحیطكم علما �إنعقاد مجلس إدارة شر�ة ثروة �ابیتال الق
الدعوة الموجهة من  ، بناء على  القاهرة  - وسط البلد    -   التحر�ر  –   شارع شمبلیون   ٧في   �مقر الشر�ة  عصرآ  الرا�عة  الساعة 

 رئیس مجلس اإلدارة وفیما یلى ملخص لقرارات المجلس: 

  ١٥المقرر انعقاده بتار�خ  أقر المجلس عرض الموضوعات التالیة على السادة المساهمین خالل اجتماع الجمعیة العامة غیر العاد�ة  
 اإلجتماع: فى تمام الثالثة عصرا، و�ضافة النقاط التالیة الى جدول أعمال   ٢٠٢١فبرایر 

   ٢٠٢٠لسنة   ١٣٨عدیل رأسمال الشر�ة المرخص �ه �ما یتوافق مع قرار الهیئة العامة للرقا�ة المالیة رقم  ت .١
   تغییر إسم الشر�ة إلى �ونتكت المالیة القا�ضة ش.م.م. .٢

ونود التأكید على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة �ه یتضمن �افة األحداث الجوهر�ة التي �جب اإلفصاح عنها وفقًا  
 ألحكام قانون سوق المال والئحته التنفیذ�ة والقواعد والقرارات الصادرة تنفیذًا لهما. 

اإلثنین یوم    الثالثة عصراالساعة  في  المقرر إنعقادها  و   حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العاد�ةعوة  وعلیه، مرفق استدراك لد
 . ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٨یوم الخمیس الموافق في الصحف على أن تنشر الدعوة   ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٥الموافق  

 وتفضلوا �قبول وافر اإلحترام والتقدیر،،

 شر�ة ثروة �ابیتال القا�ضة لإلستثمارات المالیة     

       المستثمر�ن مسؤول عالقات 
 ســـــارة حسنــــــــــــي       

 



 
 

 غیر العادیة  حضور اجتماع الجمعیة العامة دعوة راك لداست

كة ثروة    القابضة لإلستثمارات المال�ة كابيتال �ث
كة مساهمة م��ة خاضعة لقانون    والئحته التنف�ذ�ة  ١٩٩٢لسنة   ٩٥�ث

 جنوب القاهرة محل الق�د   ٧٨٣١٧المق�دة بالسجل التجاري رقم 
 جم   ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠والمرخص به  جم  ١٩١٫٥١٥٫٨٤٠ رأس المال المصدر 

 اخطار أول
 

ي  ومركزھا الرئیسيثروة كابیتال القابضة لإلستثمارات المالیة مجلس إدارة شركة  دعوة الموجھة منللباإلشارة 
  –شارع شامبليون  ٧�ف

اإلثنین  یوم  الثالثة عصراالساعة في المقرر إنعقادھا الغیر عادیة  لسادة المساھمین لحضور إجتماع الجمعیة العامة ل  القاهرة –التح��ر 

لجمعیة العامة السادة المساھمین خالل اجتماع ا) على ۳) و (۲النقاط ( عرضالشركة  أقر مجلس إدارة  ،   ۱٥/۰۲/۲۰۲۱الموافق 

 كورونا  فیروس انتشار لمواجھة االحترازیة  االجراءاتوتماشیا مع  نظرا للظروف الحالیة  وواضافتھم لجدول األعمال غیر العادیة 

وحرصا منا على صحة وسالمة المساھمین مع تمكنیھم من التصویت على الموضوعات المقترحة فقد تقرر ان یكون انعقاد الجمعیة 

 وبذلك یصبح جدول االعمال كما یلى:    ، والتصویت عن بعد  عادیة إلكترونیاالعامة غیر ال

 

 : التالي عمالاألجدول والتصویت على لنظر ا

كة   ٢١الموافقة ع� تعد�ل المادة  .١  ) ١٣) ا� (١١د أعضاء المجلس من (الحد األق� لعد  برفعمن النظام األسا� لل�ش
كة المرخص به بما ت .٢    ٢٠٢٠لسنة  ١٣٨يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المال�ة رقم عد�ل رأسمال ال�ش
كة إ� كونتكت المال�ة القابضة ش.م.م.  .٣    تغي�ي إسم ال�ش

 

 و نرجو ان نوجھ عنایة سیادتكم إلى ما یلي: 

  :     التالي المتضمنة بیاناتھم إرسال إلكترونیا التصویت في  الراغبین السادة على -

 . الشخصیة (الرقم القومي / جواز السفر) صورة من إثبات  -

 التلیفون  رقم  -

 عنوان البرید اإللكتروني -

 عدد األسھم المجمدة و  الكود الموحد للبورصةموضحة  إرفاق صورة شھادة تجمید األسھم  -

 

 rebrand.ly/SarwaCapitalو ذلك من خالل الرابط اآلتي : 

   الوارد أدناه.   QR Codeأو من خالل     



 
 

 قبل إنعقاد الجمعیة.  ۲۰۲۱فبرایر   ۱٥ویستمر حتى تاریخ  ۲۰۲۱فبرایر   ۱۰یبدأ التصویت اإللكتروني بتاریخ   -

أن یتقدم المساھم بكشف حساب مجمد یفید ملكیتھ من شركة مصر للمقاصة والتصویت الكترونیا  اإلجتماع   حضورإلثبات    یلزم -
وبالنسبة للمساھمین الذین أودعوا أسھمھم لدى بنك أمین الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خاللھ    واإلیداع والقید المركزي

العادیة بحضور   غیربثالثة أیام على األقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعیة العامة   االكتروني  التصویت بدأقبل 
 الثالثاء األسھم لرأس المال فإن السادة المساھمین مدعوون لحضور اجتماع ثان في یوم العمل التالي    ربعمساھمین یمثلون أقل من  

اً أیا كان نسبة الحضور ومھما كانت یحة الثالثة عصراً ویكون اإلجتماع صحفي نفس المكان في تمام الساع   ۲۰۲۱/ ۰۲/ ۱٦الموافق  
 عدد األسھم الممثلة فیھ.  

كة قبل انعقاد الجمع�ة بثالثة أ�ام ع� األقل - ي حال وجود أ�ة أسئلة أو إستفسارات لإلدارة، ير�ب إرسالها إ� إدارة ال�ش
 . و�ف

 دارة رئ�س مجلس اإل 

 حازم مو�      

 


