






شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش.م.م

طار أول 
إخ

ــا البنــوك والمدفوعــات االلكترونيــة ش.م.م.  يتشــرف رئيــس مجلــس إدارة شــركة فــورى لتكنولوجي
سيادتكم  بدعوة  أكتوبر،   6 استثمار  تجاري  سجل  مكتب   1333 في  برقم  التجاري  بالسجل  مقيدة 
الكائن  اإلداري  المبنى  في  الكائن  بمقرها  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  لحضور 
بقطعة األرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية – طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الجيزة، في تمام 
الساعة )3( عصراً من يوم الخميس 2022/3/3 ونظرا  للظروف التي تمر بها البالد والتي تتطلب االلتزام 
بتطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 ، 718 لسنة 2020 وما تالها من قرارات بشأن اإلجراءات 
االحترازية لتجنب انتشار اإلصابة بفيروس كورونا والتي يتعذر بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعوين الى هذا االجتماع. وفي ضوء قرار السيد 
تقرر  فقد   ،2020/03/18 في  الصادر   160 رقم  لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  المستشار 
الحضور للسادة المدعوين عبر تقنية االتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي 
اعمال اجتماع  بنود جدول  والتصويت على  الحضور  الراغبين في  المساهمين  السادة  المعتاد وعلى 

الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة 
//rebrand.ly/Fawry.

وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
الي  مصري(  جنيه  )مليار  مصري  جنيه   1,000,000,000 من  به  المرخص  الشركة  مال  رأس  زيادة   .1

3,000,000,000 جنيه مصري )ثالثة مليار جنيه مصري(.
مليون  وخمسون  وثالثة  )ثمانمائة  مصري  جنيه  من853،652،060  المصدر  الشركة  مال  رأس  زيادة   .2
وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري( الى 1,653,652,060 جنيه مصري )مليار ستمائة 
وثالثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري( بزيادة قدرها 800,000,000 
جنيه مصري )ثمانمائة مليون جنيه مصري( تسدد نقدا بالقيمة االسمية لصالح قدامى المساهمين 
كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة مع اعمال حق تداول حقوق االكتتاب منفصال 
عن السهم األصلي عمال بقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية واجراءاتها التنفيذية. 
3. تفويض السيد/ رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إعداد واعتماد 
دعوة المساهمين لالكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وفى إدخال أية تعديالت عليها 

قد تراها الجهات الرقابية وله تفويض الغير في ذلك 
4. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين )6 -7( من النظام األساسي للشركة 

وفقاً لما يسفر عنه االكتتاب.
ونوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:

أوالً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق األصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء 
مجلس اإلدارة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وال يكون ألي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة 
الممثلة في  وبما ال يجاوز 20% من األسهم  الشركة  رأس مال  عدد من األصوات يجاوز 10% من مجموع األسهم في 

االجتماع وذلك باستثناء األشخاص االعتباريين.
ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية تجميد أسهمهم مع تقديم بيان 

من امين الحفظ بذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل. 
إدارة  إلى  كتابة  تقديمها  يتعين  العادية  غير  العامة  الجمعية  على  المعروضة  بالموضوعات  تتعلق  أسئلة  أي  ثالثاً: 
أيام على األقل،  أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثالثة  الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل 

وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول األعمال فقط.
رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باألغلبية الواردة بالقانون والنظام األساسي للشركة.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول فسوف يتم 
توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ االجتماع األول بنفس وقت ومقر االجتماع االول 

وبذات االجراءات ويكون االجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.
سادساً: حضور االجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد يوم2022/3/3

رئيس مجلس اإلدارة

سيف اهلل قطري سعدي حسن قطري


