
 

 

 

 

  

 
 31/8/2022القاهرة في:  

 
 السادة إدارة اإلفصاح  

 
 البورصة المصرية  

 
 تحية طيبة و بعد ،،، 

 
 

كة   نعقدة يوم المبلتون المالية القابضة  نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشر
 .  2022 أغسطس 31
 

 القرار االول 
اكم  وذلك لدورة  لاعضاء (  4)انتخاب    باإلجماع عل    الموافقة  أللية التصويت التر

ً
سنوات   3جديدة مدتها  مجلس االدارة وفقا

ن     تعيي 
كة فن وط االستقاللية وفقا لقواعد الحوكمة الصادرة عن    3وتفويض مجلس إدارة الشر ن تتوافر فيه شر أعضاء مستقلي 

 الهيئة العامة للرقابة المالية 
اكم  عن حصول الم  ن عل األصوات التالية  وقد اسفرت نتيجة التصويت التر ن التاليي   رشحي 

  يمثلها  الصفة اسم المرشح   م
عدد األصوات الحاصل   الجهة التر

من خالل اليه   عليها 
اكم    التصويت التر

داليا حازم جميل   / االستاذة 1
  خورشيد

عضو مجلس إدارة   
منتدب والرئيس  

 التنفيذي 

   1شيمت    
انفيستمنت اس ب   فن

كتد ليمتد  Chimpe 1 ريستر

Investment SPV RSC LTD. 

259121821 

االستاذ/ سيد برص شعيب  2
 سيد شعيب

رئيس مجلس إدارة غت    
 تنفيذي

    1شيمت   
انفيستمنت اس ب   فن

كتد ليمتد  Chimpe 1 ريستر

Investment SPV RSC LTD. 

259121821 

االستاذ/ اندريا   3
 Andrea   موليكا

Mollica   

غت   عضو مجلس إدارة  
 تنفيذي

    1شيمت   
انفيستمنت اس ب   فن

كتد ليمتد  Chime 1 ريستر

Investment SPV RSC LTD. 

259121821 

يان خلف 4  االستاذة/ مت 

Mirian Khalaf   
عضو مجلس إدارة غت    

 تنفيذي
    1شيمت   

انفيستمنت اس ب   فن
كتد ليمتد  Chimpe 1 ريستر

Investment SPV RSC LTD. 

259121821 

 
 

كة عل لوبناء عل ما اسفرت عنه نتيجة التصويت فقد وافقت الجمعية العامة العادية ل انتخاب مجلس إدارة لمدة ثالث  شر
 :  سنوات عل النحو التال 

كة شيمت     -1
انفيستمنت اس    1االستاذ/ سيد برص شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غت  تنفيذي ممثال عن شر

كتد ليمتد   ريستر
 .Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ب   فن

وال  / االستاذة -2 منتدب  إدارة  مجلس  عضو  خورشيد  جميل  حازم  شيمت    داليا  كة  شر عن  ممثال  التنفيذي    1رئيس 
كتد ليمتد    ريستر

ن
 .Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD انفيستمنت اس ب   ف



 

 

 

 

كة شيمت     Andrea Mollica   االستاذ/ اندريا موليكا  -3
انفيستمنت    1عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي ممثال عن شر

كتد ليمتد   ريستر
 .Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD اس ب   فن

يان خلف  -4 كة شيمت     Mirian Khalaf االستاذة/ مت 
انفيستمنت اس    1عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي ممثال عن شر

كتد ليمتد   ريستر
 .Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ب   فن

 
ن     تعيي 

كة فن وط االستقاللية وفقا لقواعد    3وتفويض مجلس إدارة الشر ن تتوافر فيه شر الحوكمة الصادرة عن  أعضاء مستقلي 
 الهيئة العامة للرقابة المالية 

هذا وقد فوضت الجمعية كل من األستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد واألستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم واألستاذ/ محمد جالل  
  وحناوي"  

محمد عل   األستاذ/ محمد حسن  و كامل واالستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوبن
، واألستاذ/ احمد رمضان عبد المعىط ، واألستاذ/ محمد   ، واألستاذ/ وائل عرفه صادق  واألستاذ/ أسالم حسن عبد المجيد 

ن (   اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة العتماد محرصن اجتماع الجمعية العامة العادية  ابو المجد عل )منفردين او مجتمعي 
وذلك فن

كة لدي الهيئة العا كة    للرقابة المالية مة  للشر   ذلك كافة الصالحيات من استالم وتسليم مستندات والتوقيع عن الشر
ولهم فن

  السجل التجاري. 
 أمام الهيئات لالنتهاء من إجراءات اعتماد المحرصن والتأشت  بما يلزم فن

 
 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،

 

 
 

 مدير عالقات المستثمرين 

 


