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 قطاع االفصاح                                                          السادة / البورصة املصرية

 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                

 على دعوة الجمعية العامة العادية املقرر انعقاااملبين بعد 
ً
وذلك للنظر فى انتخاب  2022-2-26دها يوم عالن ترشح عضوية مجلس ادارة الشركة بناءا

افق رئيس واعضاء مجلس االدارة واعادة تشكيل مجلس االدارة الجديد وسيتم النشر فى جريدتى البورصة واملال يوم الخ  . 2022-1-20ميس املو

 اعالن ترشح عضوية مجلس إدارة

 شركة سبيد ميديكال ش.م.م

 1981لسنة  159ق 

 استثمار القاهرة 89324سجل تجاري رقم 

  بارك فاميلي تيوليب بفندق وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا  26/2/2022بناءا على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 

 .   األسرة حديقة  بجوار – القاهرة  –  السويس طريق  – 26 الكيلو في والكائن  –( الرحاب)

 .   الجديد اإلدارة مجلس تشكيل وإعادة اإلدارة مجلس  واعضاء رئيس انتخاب  في  النظر وموضوعاتها :

 -فإن الشركة تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها على أن يتوفر في المرشح اآلتي :

ساهمة في خالل الخمس سنوات ان يكون لدى المرشح خبرة في إدارة الشركات او يكون سبق له العمل بوظيفة عضوية مجلس إدارة الشركات الم يفضل . -1

 السابقة. 

 ان يكون حاصل على مؤهل عالي من احدى الجامعات المعتمدة.  -2

 يفضل ان يكون من له خبرة في عضوية مجلس ادارة شركات الخدمات الطبية. -3

( من قانون   163،164،  89،162المواد) أال يكون المرشح ممن صدر في حقه حكم قضائي او احكام تأديبية او اي احكام مخلة بالشرف وفقا ألحكام  -4

 . 1981لسنة  159الشركات المصرية رقم 

والئحته التنفيذية بشأن   1992لسنة   95والئحته التنفيذية وقانون سوق المال رقم  1981لسنة  159مع مراعاة احكام قانون الشركات المصرية رقم  -

 ضوابط ونظام عضوية مجلس ادارة الشركات المساهمة. 

ش عثمان  – 25بالعقار رقم  –بالدور األول فوق الميزانين  14رقم مكتب يرة الذاتية للمرشحين مرفقا به طلب الترشح بمقر الشركة الكائن في :تقدم الس  -

 .20/2/2022في موعد اقصاه  من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا  مصر الجديدة – ميدان صالح الدين   –بن عفان 
 

 رئيس مجلس االدارة 

 محمود احمد الشينم / 

 
ً
 2022 - 1 – 19:  فيتحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،، 

 مدير عالقات المستثمرين                                                                           

                                                                                                                        عادل خليل                                                                                      
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