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 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                            

 عاديةعادية والجمعية العامة ال الغير الجمعية العامة تملخص قرارا

 ات التالية :فى تمام الساعة التاسعة والتى انتهت الى القرار  62/2/2022سبيد ميديكال )ش.م.م( المنعقدة بتاريخ  لشركة

     جمعية العامة الغير عادية :اوالً : ال

ً ا                              ما يلى :  الجمعية ك قرارات  وانتهت اعمالها الساعة العاشرة صباحاً وكانت نعقدت الجمعية العامة الغير عادية الساعة التاسعة صباحا

( أعضاء علي األكثر  9( من النظام االساسي للشركه وذلك بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلي )21تعديل المادة )تم الموافقة على  

مع وجوب استخدام اسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس االدارة وان يكون هناك حد ادنى   ( أعضاء علي األكثر7بدال من ) 

       للتمثيل النسبى لراس المال فى مجلس ادارة الشركة .

 ً                                                                                                                                                                                                                             : الجمعية العامة العادية :ثانيا

ً  العاشرة عادية الساعة النعقدت الجمعية العامة ا                                                ما يلى :  الجمعية ك قرارات صباحاً وكانت  ة عشرالحادي وانتهت اعمالها الساعة صباحا

    على النحو التالى :  المجلس   وتم تشكيلاعضاء     (  9 )  دد ع مكون من ادارة جديد للشركة مجلس  انتخاب  تم 

 المنصب  االسم  م

ي فريد 1
 رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي  االستاذ الدكتور  / أحمد سامح حسن 

 نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب  مهندس /  حازم فاروق احمد كمال الفار يد الالس  2

 عضو مجلس االدارة السيد االستاذ / عبد هللا حلمي محمد حلمي ابو عيطة  3

 عضو مجلس االدارة السيد االستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية  4

 عضو مجلس االدارة دكتور مهندس /  اسماعيل احمد اسماعيل جاد هللا  5

 عضو مجلس االدارة السيد االستاذ /  يوسف اسعد حيدر  6

ي محمد شاهير   7
 عضو مجلس االدارة االستاذ الدكتور /  نها محمد حسن 

كة المتحدة للعبوات الزجاجية ش م م  8  عضو مجلس االدارة السادة / شر

كة جود سيل للتعبئة والتغليف ش م م  9  عضو مجلس االدارة السادة / شر

 
ً
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