
 
 

 

 

 
 

  
 ٢٠٢٢/  ٠٧/  ٢٨:    تاريخ   ال           

                             
  

  المـصــريـة الســـادة/ بـــورصــة األوراق المــــاليــــة  
  ٤٨٦ملف رقم             

  السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية :عناية  
  

 
  تحيه طيبه وبعد ،،،  

  
 

و مرفق  ٢٤/٠٨/٢٠٢٢بتاريخ  عية العامة العادية نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجم
و اليوم السابع بتاريخ بورصة صورة الدعوى و جدول االعمال و سيتم النشر بجريدتى ال

 كإخطار اول  ٠١/٠٨/٢٠٢٢
  

  وتفضلوا بقبول الشكر و االحترام ، ، ،         
  
  
  

 محمد أبو النصر
  مدير عالقات المستثمرين ومسئول االتصال

 
 



 

  دعوة الجمعية العامة العادية دعوة الجمعية العامة العادية 
  شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف" ( ش.م.م )شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف" ( ش.م.م )لل

 
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف" تتشرف رئيس مجلس ادارة 

(فقط مليار  دوالر أمريكيمليار  ١ رخص بهالم هارأسمال، البالغ ٢٠١٧لسنة  ٧٢خاضعة ألحكام قانون اإلستثمار رقم 
(فقط مائة و ثمانية و ثمانون مليون و مائة و اثنين  دوالر أمريكي ١٨٨٫١٠٢٫٢٩٦ المصدر: هامالرأسدوالر امريكى) و 

 ١٩/٣/١٩٧٨االستثمار  ١٩٥٦٤رقم القيد بالسجل التجاري الف و مائتين و سته و تسعون دوالر امريكى) و المقيدة 
بدعوة  السادة مساهمى ، بورسعيد –بالمنطقة الحرة العامة   Fبالصف  ١٣المركز الرئيسي قطعة و مقرها  بورسعيد
بمقر الشركة الرئيسى عبر تقنية االتصال و التصويت عادية للشركة المقرر عقده ال ةلحضور اجتماع الجمعية العامالشركة 

  ظهرا  ٠٣:٠٠ في تمام الساعةو ذلك  ٢٤/٠٨/٢٠٢٢  يومعن بعد دون التجمع الفعلى وذلك 
الخاصة  بياناتالرسال عن بعد إالتصويت العادية و  اجتماع الجمعية العامة حضوروعلى السادة المساهمين الراغبين في 

 –المحمول التليفون رقم  –البريد اإللكتروني  –الرقم القومي أو رقم جواز السفر صورة  –اإلسم رباعي ه تضمنبهم م
و التفويض بالحضور و التصويت (بالنسبة كود البورصة الموحد  –عدد األسهم المجمدة -جميد األسهم صورة من شهادة ت

  من خالل الرابط التالي: لممثلى االشخلص االعتبارية)

 QR Code :rebrand.ly/maridiveURL:    
و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة و حتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على االقل، و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من 
صحة البيانات، بارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد االلكترونى المرسل من جانبه او من خالل رسالة 

 نصية.
  : ل الجمعية العادية التاليجدول أعماو ذلك للنظر في 

  
كعضو مجلس  –بيتر وليم بولى المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس االدارة و تعيين االستاذ/  .١

 .EFG Capital Partners IIIادارة ممثال عن شركة 
منتدب أو االستاذ/ العضو المجتمعة مع اى من المصادقة على تفويض االستاذة/ رئيس مجلس اإلدارة  .٢

في التوقيع علي الكفاالت التضامنية و كافة العقود والمستندات الالزمة  رئيس القطاع المالىاالستاذ / 
 للتنازل عن أو رهن أصول ومنقوالت وممتلكات الشركة

االستاذ/ العضو المنتدب في التوقيع  مجتمعة مع ويض االستاذة/ رئيس مجلس اإلدارةالمصادقة على تف .٣
ال التصرف وتمثيل الشركة في حضور الجمعيات العامة العادية والغير عادية للشركات علي كافة اعم

 الشقيقة والتصويت علي القرارات بها وفقاً لما يرونه مناسباً. 
 ما يستجد من اعمال. .٤
  

  و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
 

ن ينيب عنه و يشترط لصحة االنابة ان تكون ثابته فى لكل مساهم من االشخاص االعتبارية فقط الحق فى تفويض م - ١
  .كود الموضح اعاله QRتفويض كتابى و ان يرسل مرفقا مع البيانات و المستندات المذكورة اعاله عن طريق الرابط او 

ن بعد يتعين تقديم اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة من خالل نظام االتصال و التصويت ع - ٢
و ذلك بحد اقصى قبل انعقاد الجمعية بثالثة ايام و لن تقوم الشركة بالنظر فى اى اسئلة بخالف ذلك و تقتصر المناقشة فى 

  .الجمعية العامة حول ماورد بجول االعمال
ً العادية يكون اجتماع الجمعية العامة  - ٣ دم عفى حالة من رأس مال الشركة و % ٢٥ر مساهمين يمثلون وحضبصحيحا

عبر تقنية االتصال و  ظهرا ٠٢:٣٠فى الساعة  ٠٧/٠٩/٢٠٢٢توافرالنصاب القانونى لالجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ 
  عدد األسهم الممثلة فيه.عتبر االجتماع الثانى صحيحاً أيا كان التصويت عن بعد و ي

التصويت عليها باستخدام نظام االتصال و  يمكن للسادة المساهمين االطالع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية و- ٤
  التصويت عن بعد اعتبارا من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية 

  
  ،،،مشاركتكم  ىنتطلع الو

  
  
 
 

  شهيرة مجدى زيدشهيرة مجدى زيد
  دارةدارةرئيس مجلس اإلرئيس مجلس اإل

  

 اخطار أول


