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افق غير العادية )اجتماع ثان( واملزمع انعقاده عوة النعقاد الجمعية العامة نحيط سيادتكم علما بان الشركة سوف تقوم نشر الد  2يوم الخميس املو

 . )اخطار اول( 2023يناير  9االثنين اليوم وذلك بجريدتى البورصة واملال  2023فبراير 

 عادية املزمع نشرها .الدعوة للجمعية العامة غير اليه صورة مرفق لسيادتكم ط

  

          وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،،                                                                                                                            
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 عادل خليل                                                                                                                                                  
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 ) إخطار أول (                       شركة سبيد ميديكال                                       
  

    1981لسنة    159شركة مساهمة مصرية وفقاً ألحكام القانون 
 جنية مصري  520,000,000رأس المال المرخص بة  

                           جنية مصرى 221,828,895  والمدفوع   رأس المال المصدر

       عادية للشركة الغير لحضور الجمعية العامةدعوة 
فى تمام   2023 فبراير 2الموافق  الخميسيتشرف رئيس مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر يوم 

 القاهرة .  –مصر الجديدة   – ميدان صالح الدين  –شارع عثمان بن عفان  25لشركة الكائن فى فى مركز اعصراً والنصف  الساعة الثالثة 

 . E – MAGLES وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة باستخدام وسائل االتصال الحديثة والتصويت االلكترونى عبر منصة 

 وتحميل البيانات المطلوبة من خالل الرابط التالى : وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء 

 

  

   

  وذلك للنظر فى جدول االعمال االتي : 

 جنيه مصرى  110,914,448جنيه مصرى بزياده قدرها  332,743,343جنيه مصرى الى  221,828,895الموافقه على زياده راس مال الشركه المصدر من  -1
المساهمين كال بحسب  جنيه للسهم ) عشرون قرشاً ( وتخصص الزياده لقدامي  0,2سهم القيمة االسمية للسهم  554,572,240بواقع سهم لكل سهمين  بإصدار عدد 

 نسبه مساهمته فى راس المال  ويتم سداد زياده راس المال المصدر والمدفوع نقدا او من حساب االرصده الدائنه لجارى المساهمين.

المال وتحديد موعد حامل   النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس االداره فى اتخاذ كافه االجراءات االزمه نحو تحديد موعد فتح وغلق باب االكتتاب فى زيادة رأس -2

اصة وااليداع والقيد  ومشتري السهم ممن له الحق فى االكتتاب في الزيادة وتحديد جهه تلقي االكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمق

 المركزي وتفويض الغير فيما سبق .

 .  حق االكتتاب منفصل عن السهم االصلى  قيد وتداول النظر فى  -3

( من النظام االساسي للشركة وذلك وفقا لما يسفر عنه االكتتاب فى زيادة راس المال المصدر وذلك في اتمام   7،  6النظر في تفويض مجلس االدارة في تعديل المادتين )  -4

 كافة االجراءات زيادة راس المال امام كافة الجهات االدارية  والحكومية المختصة. 

 ظام االساسى للشركة.من الن 7و 6تعديل المواد  -5

 من النظام االساسى للشركة لتعديل صالحيات التوقيع الخاصة باعضاء مجلس االدارة   32المادة النظر فى تعديل  -6

 النظر فى بيع حصة شركة سبيد ميديكال فى مستشفى سبيد بالعبور  -7

ميدان صالح   -شارع عثمان بن عفان  25من النظام االساسي للشركة لتغيير المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانونى من المقر المسجل حاليا في  4النظر فى تعديل ماده  -8

 القاهرة-النزهة –مساكن شيراتون  -لوهاب البشري شارع عبد ا 3مصر الجديدة ليكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني على العنوان الكائن في مبني رقم  -الدين 

 السادة المساهمين وتسهيل التواصل   تاستفساراعلى جميع   للرد  info@speedlab.com.egااللكترونى وتم تخصيص البريد 

 يعتبر االجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على االقل .

 عنايه سيادتكم الى االتى : و نوجه   

  

ان تكون ثابته فى توكيل  اإلنابة. ويشترط لصحه  اإلدارةمن غير اعضاء مجلس  انابه مساهم اخر عنه او  باألصالةلكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة    -: اول     .1

فى   الممثلة% من السهم   20وبما ل يجاوز  الشركة% من مجموع السهم فى راس مال   10عدد من الصوات يجاوز  الوكالةول يكون لي مساهم ان يمثل عن طريق  كتابي

 .الجتماع 

 

اسهمهم لدى بنك امين الحفظ  اللمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين اودعويلزم لحضور الجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكية من شركة مصر  -: ثانيا      .2

 استخراج كشف حساب مجمد من خالله قبل موعد انعقاد الجمعية بثالثة ايام على القل .
شارع عثمان بن   25بالمركز الرئيسي الكائن فى  الشركة يتعين تقديمها كتابه او بالبريد المسجل او باليد  الى اداره   الجمعيةتتعلق بالموضوع المعروض على   أسئلةأي  -ثالثا :
   األقل .ايام على  بثالثة الجمعيةوذلك قبل انعقاد     الجديدةمصر  –ميدان صالح الدين  – عفان 

 تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثالثة ارباع السهم الحاضرة الممثلة فى الجتماع     -رابعا :

لدى احد أمناء الحفظ وشركة مصر للمقاصة لإليداع والحفظ المركزي متضمننا تجميد رصيد األسهم الموضح بكشف الحساب    ةشهادات تجميد الخاصة بالمساهمين والمودع خامساً :

ن بن عفان  ش عثما  25ئيسي الكائن في  لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل على ان يتم ارسال اصل شهادات التجميد على مقر الشركة الر

ميد الخاصة بالسادة المساهمين قبل انعقاد مصر الجديدة القاهرة بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لالعتداد بالحضور الفعلي لالجتماع , علما بان اخر موعد الستقبال شهادات التج

 ساعة .   24الجمعية بـ 

                   ايام من انعقاد الجمعية   5تاريخ فتح التصويت قبل    :سادساً 

 اإلدارة رئيس مجلس                                                                                            

 احمد سامح حسنى فريد  /أ.د                                                                                                    
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