شركة راية القابضة
لالستثمارات املالية ش.م.م

مؤسسة وفق ًا ألحكام القانون رقم ( )95لسنة 1992
رأس املال املرخص به 5000.000.000 :جنيه مصري
واملقيدة بسجل جتاري اجليزة حتت رقم 127574
رأس املال املصدر 1.071.997.595 :جنيه مصرى

إخط
ار أول

دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العامة العادية
يتشرف السيد /مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع
الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم االثنين الموافق  2021/12/20بفندق
نوفوتيل السادس من أكتوبر-الجيزة الكائن مقره بجوار مستشفى دار الفؤاد  -المحور المركزى  -الحى المتميز  -السادس
من أكتوبر -الجيزة .

وذلك ملناقشة جدول األعمال التالى :
 -1مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في .2021/9/30
 -2مناقشة تقرير السيد  /مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في .2021/9/30
 -3المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30
 -4مناقشة توزيع أرباح من عدمه علي المساهمين والعاملين عن الفترة المالية المنتهية في .2021/9/30
- 5مناقشة تغيير ممثل شركة  FINANCIAL HOLDINGS INTERNATIONAL LTDبمجلس االدارة .

ونوجه عناية السادة املساهمني لآلتى-:
أوال
ثاني ـ ـ ـ ًا

ثالثـ ـ ـ ـ ًا

رابعـ ـ ـ ـ ًا
خامس ـ ًا
سادسـ ـ ًا
سابع ـ ـ ًا

 :ال يكون اإلجتماع صحيح ًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب
القانوني لصحة االجتماع األول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين
يوم ًا التالية لالجتماع األول.
 :لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق األصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس
اإلدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابى ،وال يجوز ألي مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن
طريق الوكالة عدد ًا من األصوات يجاوز  %10من مجموع األسهم االسمية فى رأس مال الشركة وبما ال يجاوز %20
من األسهم الممثلة فى االجتماع.
 :على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد
صادر من إحدى شركات إدارة سجالت األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام كاملة على األقل وأن يرفقوا
مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسهم لحين انفضاض
الجمعية.
 :حضور االجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ،ويلزم الحضور قبل االجتماع بوقت كاف حتى يمكن
تسجيل الحضور في الكشوف.
 :ال يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول األعمال وفق ًا لنص المادة  207من الالئحة
التنفيذية للقانون  159لسنة . 1981
 :االستفسار واألسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواءً
بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل في مركز الشركة
الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد  -المحور المركزى  -الحى المتميز  -السادس من أكتوبر.
 :توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة  221 ،220 ، 219من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  159لسنة  1981قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد -
المحور المركزى  -الحى المتميز  -السادس من أكتوبر وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،

رئيس مجلس االدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

