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 الزقازيق  – 47172شركة مساهمة مصرية س.ت :

 مليون جنيه مصري  120رأس المال المرخص به 

 جنيه مصري  81963560رأس المال المصدر والمدفوع 

 

  

 

 
 لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

 يتشرف السيد األستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها 

 المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة  بدعوة السادة

  ا  ظهرعشر  الحاديةم في تمام الساعة 13/4/2019يوم السبت الموافق 

  المنطقة الصناعية –مصانع الشركة بمدينة بلبيس بمقر 
 

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
 

 م.2018تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام   -1

 .م31/12/2018مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في  تقرير  -2

 . م31/12/2018القوائم المالية  للشركة عن السنة المالية المنتهية في  المصادقة علي  -3

 الموافقة علي مشروع توزيع األرباح المقترحة من مجلس اإلدارة.  -4

 م.31/12/2018جلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة رئيس وأعضاء م  -5

 .كافأة وبدالت أعضاء مجلس اإلدارةتحديد م  -6

 .م وتحديد أتعابه2019الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام   -7

 .لمجلس اإلدارة في تقديم التبرعاتالموافقة علي الترخيص   -8

 م.31/12/2018المالية المنتهية في السنة الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن   -9

 م.2018الموافقة علي التعديالت التي طرأت علي مجلس اإلدارة في عام  -10
 

 -: يونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يل
 

 مجلس  اإلنابة لمساهم آخر من غير أعضاءلكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق األصالة أو   -1

  ية بثالثة  علي أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد األسهم قبل الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعاإلدارة ،      

 .أيام كاملة علي األقل      

  أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلي اإلدارة المالية للشركة قبل إنعقاد   -2

 .الزقازيق-بمبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام مديرية الزراعة الشركة مقرام علي األقل بيالجمعية بثالث أ     

 الحادية عشر  تمام الساعةفي م 20/4/2019الموافق  السبتفي حالة عدم توافر النصاب يكون االجتماع الثاني يوم  -3

 بنفس العنوان . ظهرا       

 رئيس مجلس اإلدارة   

 

 طارق عبدالحميد الجندي 

  لالستثمارالهيئة العامة السادة /  دعــوة
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