
 

 +02( 0) 2 3535 0942: ف+02( 0) 2  35356499ت   ، طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي28، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 129ب  رقم  مبنى  -م م المجموعة المالية هيرميس ش

www.efg-hermes.com     Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road,Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3535 0942 

 

 

 2022 فبراير 13

 

 

 

 

 

 السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية

 

 نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي

 

  

 تحية طيبة وبعد،

 

 

 

ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة نتشرف بأن نرفق لسيادتكم 

  2/2022/ 10المنعقد في 

 

 
  

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،
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 اجتماع مجلس إدارة شركةملخص 

 المجموعة المالية هيرميس القابضة )ش.م.م(

 10/2/2022الموافق  الخميسالمنعقد يوم 

 

انعقد عبر نظام اإلتصال عن بعد، ، عصرا  والنصف  ثالثةفي تمام الساعة ال 10/2/2022الموافق  الخميسيوم  يانه ف

على  بناءا  ، برئاسة األستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس اإلدارةالقابضة  ة هيرميسمجلس إدارة شركة المجموعة المالي

 الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 وقد حضر االجتماع كل من السادة األتي أسمائهم:
 

 رئيس مجلس اإلدارة األستاذة / منى صالح الدين ذو الفقار                 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة                ياألستاذ / ياسر سليمان الملوان

 والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي عوض                             ياألستاذ / كريم عل

 س اإلدارةعضو مجل    تاكيس أرابوجلواألستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة    ياألستاذ/ مروان نبيل العرب

 عضو مجلس اإلدارة    جون شيفال األستاذ/

  عضو مجلس اإلدارة   األستاذ/ عبدهللا خليل المطوع

 عضو مجلس اإلدارة    سومرو ياألستاذ/ زبير إله

 عضو مجلس اإلدارة    يعادل زك ياألستاذ/ رمز

 عضو مجلس اإلدارة   احمد العتيبة خالد مانع سعيد األستاذ/

 عضو مجلس اإلدارة    كولينز يتيموث األستاذ/

  عضو مجلس اإلدارة    ياليزابيث كريتشل /ةاألستاذ

 

 ـ أمينا  لسر االجتماع يوقد تم تعيين األستاذة / داليا السالو
 

 اتخذها  مجلس اإلدارة: يوفيما يلي ملخص للقرارات الت
 

للنظر في  اجتماعا   " أو "الشركة"(سيرميه  ةيالقابضة ) "المجموعة المال سيرميه ةيالمجموعة المالإدارة مجلس  عقد

ستحواذ بغرض االالمتحدة  العربيةبدولة اإلمارات  (”FAB“) بنك أبوظبي األول منالمقدم ملزم  ريغالمبدئي ال شراءعرض ال

وذلك من خالل عرض شراء إجباري  من أسهم رأس مال الشركة المصدرة،  ٪ 51 بنسبة ال تقل عن األغلبيةحصة  على

 لقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية. وفقا  
 

لتقديم االستشارات المالية  مالي دولي ومستشار قانوني مصري في تعيين مستشار وقد قرر المجلس في جلسته اليوم البدء

 والقانونية بشأن هذه الصفقة المحتملة.
 

 
 

 .محتملةجميع التطورات المتعلقة بهذه الصفقة الوسيواصل المجلس اإلفصاح بشفافية عن 

 

  .مساءا   الخامسةاالجتماع في تمام الساعة وانتهى 

 

 إقرار

 

الحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذية  يجب اإلفصاح عنها وفقا   ياقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الت

 والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.


	Cover Letter to EGX 
	ملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة Feb 2022

