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,,,,,,, تحية طيبة وبعد
The Board of Directors of Speed Medical met at the company's
اجتمع مجلس إدارة سبيد ميديكال اليوم األربعاء املو افق
ً
headquarters at exactly three in the afternoon, and the following was
 بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا بكامل2021/5/19
presented to the board by Dr. Ismail Gadalla, member of the Board of
هيئته وتم عرض اآلتي علي املجلس من السيد الدكتورإسماعيل
Directors, about the advantages of double listing at the Dubai Financial
عضو مجلس اإلدارة عن مميزات القيد املزدوج في بورصة
جاد هللا
ٍ
Markets (DFM) as follows:
: كاآلتيDFM دبي
1- A sequence to fulfill in the final strategy of the company completely to
 تسلسل مللء اإلستراتيجية النهائية للشركة بشكل كامل لتكون-1
be available to the largest number of investors and to be a regional
ً
ً
player in the next five years.
متاحة ألكبرعدد من املستثمرين وتكون العبا إقليميا في السنوات
2- Diversifying the structure of shareholders locally, regionally, and
.الخمس القادمة
ً
ً
multinationals.
. تنويع هيكل حاملي األسهم محليا و إقليميا ومتعدد الجنسيات-2
3- Obtaining more funds with strict or specific geographical mandates.
 الحصول على املزيد من الصناديق ذات التفويضات الجغر افية-٣
4- Securing the share's liquidity to facilitate easier entry and exit in
.الصارمة أو املحددة
multiple currencies.
. تأمين السيولة للسهم لتسهيل الدخول والخروج بعمالت متعددة-٤
The following decisions were taken unanimously, in the event of the
approval of the regulatory authorities:
وتم إتخاذ القرارات اآلتية باإلجماع وذلك في حالة الحصول علي
1- Approving the listing of the company's shares in the Dubai Financial
:مو افقة الجهات الرقابية املختصة
Market, provided that the amount to be transferred does not exceed
 املو افقة علي ادراج اسهم الشركة بسوق دبي املالي علي اال تتجاوز-1
one-third of the company's capital, with the Chairman of the Board of
الكمية املراد تحويلها ثلث راسمال الشركة مع تفويض السيد
Directors being authorized to sign all necessary contracts outside and
رئيس مجلس اإلدارة في التوقيع علي جميع التعاقدات الالزمة خارج و
inside the Arab Republic of Egypt.
.داخل جمهورية مصرالعربية
2- Approving the authorization of the Chairman of the Board of Directors
to invite the extraordinary general assembly of the company to vote on
 املو افقة علي تفويض السيد رئيس مجلس اإلدارة في دعوة-2
the decision.
.الجمعية العمومية الغيرعادية للشركة للتصويت علي القرار
3- Approving the appointment of Naeem Financial Investments
 املو افقة علي تعيين شركة نعيم لالستثمارات املالية كاملستشار-٣
Company as the financial advisor for dual listing to provide technical and
املالي لالدراج املزدوج لتقديم املشورة الفنية و املالية دون القيام بأي
financial advice without undertaking any financial evaluation work.

.اعمال تقييم مالي
ً
2021-5-19 : تحريرا فى

،،، وتفضلوا بقبول فائق األحترام
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