
 

 

 

 

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص ألهم قرارات مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 

والموافق عليها باإلجماع  صباحا   الثامنةالساعة  16/06/2021 األربعاء الذي عقد بتاريخالمالية 

 -كما يلي :

 – قطاع االداء االقتصادى –استعرض المجلس التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار 
شركات  وذلك بغرض تقسيمها الى ثالثلتزامات شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية لتقييم أصول وإ

 . 15/6/2021شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة والصادر بتاريخ 

كما استعرض المجلس مشروع التقسيم التفصيلى المعد من االدارة المالية للشركة واستعرض المجلس قرارات  
 .24/11/2020وقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  1/10/2019مجلس االدارة المنعقد بتاريخ 

 وبعد المناقشة 

 قد وافق المجلس باالجماع على ما يلى :

 وافق مجلس اإلدارة على إعتماد محضر مجلس اإلدارة السابق -1

اء قطاع االد –اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار وافق مجلس اإلدارة على  -2
لتقييم اصول والتزامات شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية وذلك بغرض تقسيمها الى  –االقتصادى 

ثالث شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة والصادر بتاريخ 
يرز القابضة لالستثمارات المالية )ش.م.م( والذى انتهى الى ان صافى حقوق الملكية لشركة بايون15/6/2021

جم )فقط سبعة مليار وتسعة وثالثون مليونا واربعمائة واربعة وتسعون الفا ومائتين  7.039.494.200تبلغ 
  جنيها مصريا الغير ( ويتم توزيعها على النحو التالى : 

  مليونا واربعمائة وثمانية الفا جنية )فقط مائتين وثالثة وخمسون  253.408.700الشركة القاسمة : بمبلغ
 ووسبعمائة جنيها مصريا الغير (

  جنية )فقط اربعة مليار وسبعمائة واثنين وخمسون  4.752.277.200الشركة العقارية )المنقسمة( : بمبلغ
 مليونا ومائتين وسبعة وسبعون الفا ومائتين جنيها مصريا الغير (



 

 

 

  جنية )فقط اثنين مليار وثالثة وثالثون مليونا  2.033.808.300الشركة الصناعية )المنقسمة( : بمبلغ
 وثمانمائة وثمانية الفا وثالثمائة جنيها مصريا الغير (

 . عتمادهإلوعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية 

 –مشروع التقسيم التفصيلى وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار وافق مجلس اإلدارة على  -3
 . عتمادهإلقطاع االداء االقتصادى وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة 

إعتماد أسلوب التقسيم األفقي كأساس لتقسيم الشركة بحيث تظل شركة .بايونيرز وافق مجلس اإلدارة على  -4
 ريق تخفيضويخفض رأسمالها المصدر عن ط –الشركة القاسمة  –القابضة لالستثمارات المالية )ش.م.م( 

القيمة اإلسمية ألسهمها ، ويكون غرضها " االشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر اورقا مالية اوفى زيادة 
رؤوس اموالها "  وتظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة 

 بالبورصة المصرية

 منقسمتين  جديدتين على النحو التالى:  بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركتين

سيسها أويتم ت –) المنقسمة (   Pioneers Propertiesشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  -
ن يكون غرضها االستثمار أعلى  1981لسنة 159كشركة مساهمة مصرية  خاضعة الحكام القانون 

ستثمار والتطوير العقارى فى كافة مجاالت اإلة وغير مباشرة والمساهمة واالشتراك بصورة مباشر
والمادة  1992لسنة  95س المال رقم أ( من قانون سوق ر27والمقاوالت مع عدم االخالل بالمادة )

  1992لسنة  95( من الالئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة )121)

مصرية  خاضعة الحكام سيسها كشركة مساهمة ويتم تأ – (المنقسمة)شركة جدوى للتنمية الصناعة  -
شتراك بصورة مباشرة ن غرضها االستثمار والمساهمة واإلعلى ان يكو 1981لسنة 159القانون 

( من قانون سوق راس المال 27مع عدم االخالل بالمادة ) الت الصناعيةوغير مباشرة فى كافة مجا
  1992لسنة  95انون ( من الالئحة التنفيذية لق122( والمادة )121والماة ) 1992لسنة  95رقم 

 .و العرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة علي ذلك

الشركات التابعة والشقيقة لكال من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين  اعادة هيكلةوافق مجلس اإلدارة على  -5
ءات نقل وضه فى انهاء اجراوفقا لمشروع التقسيم التفصيلى وتفويض السيد / رئيس مجلس االدارة او من يف

الملكية وعلى االخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض 
 الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقستين  .

 عتماده. إل وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة 

 

 

 



 

 

 

 

القوائم المالية االفتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتقرير مراقب وافق مجلس اإلدارة على  -6
 الحسابات عليها واعتمادها ضمن مستندات التقسيم وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركه

 عتمادهإل

 (7( و)6ى للشركة القاسمة وهى  المادتين )مشروع  تعديل بعض مواد النظام االساسوافق مجلس اإلدارة على  -7
( الخاصة 2س المال عن طريق تخفيض القيمة االسمية نتيجة عملية التقسيم  والمادة )فى ضوء تخفيض رأ

دة جراءات تغيير االسم بعد االنتهاء من عمليات اعاإبتغيير اسم الشركة القاسمة )على ان يتم البدء فى تفعيل 
لسيد/ رئيس وتفويض ا (سهم بالبورصة المصرية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة الماليةالهيكلة ونقل ملكية اال

مجلس االدارة فى ادخال التعديالت التى تطلبها الجهات االدارية المختصة وعرض ذلك على الجمعية العامة 
 غير العادية للشركة العتماده.

لنظام االساسى للشركتين المنقسمتين كشركات مساهمة سيس وااعتماد مشروع عقد التأوافق مجلس اإلدارة على  -8
تماد مشروع تعديل مواد النظام والئحته التنفيذية واع 1981لسنة  159مصرية خاضعة الحكام القانون 

والئحته التنفيذية وتفويض السيد/ رئيس  1992لسنة  95حكام قانون ألساسى للشركة القاسمة والخاضعة األ
التعديالت التى تطلبها الجهات االدارية المختصة وعرض ذلك على الجمعية العامة مجلس االدارة فى ادخال 

 غير العادية للشركة العتماده.

استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركتين وافق مجلس اإلدارة على  -9
التقسيم وعرض ذلك على الجمعية العامة غير  المنقسمتين  فى البورصة المصرية فور االنتهاء من اجراءات

 العادية للشركه العتماده .

التوصية للجمعية للموافقة على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة تنفيذ عملية وافق مجلس اإلدارة على  -10
ض عالتقسيم واعادة الهيلكة بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من اعادة نقل ملكية ب

 الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن التقسيم .

( من قواعد القيد والشطب بالبورصة 48اعتماد تقرير اإلفصاح وفقا لنص المادة )وافق مجلس اإلدارة على     -11
المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم 

، وتفويض السيد / رئيس مجلس اإلدارة فى ادخال اى تعديالت تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية التفصيلى 
 . على تقرير اإلفصاح

تفويض السيد / رئيس مجلس األدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وافق مجلس اإلدارة على  -12
 ة علي نشر تقرير اإلفصاح .لإلنعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالي

دارة فى اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التمام عملية تفويض السيد / رئيس مجلس اإلوافق مجلس اإلدارة على  -13
 التقسيم امام كافة الجهات 

 



 

 

 

 

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب اإلفصاح عنها وفقاً ألحكام قانون سوق المال 
 والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

                           


