التاريخ

٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٨:

الســـادة /بـــورصــة اﻷوراق المــــاليــــة المـصــريـة
ملف رقم ٤٨٦

عناية :السادة /إدارة اﻹفصاح بالبورصة المصرية

تحيه طيبه وبعد ،،،
نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٨/٢٤و مرفق
صورة الدعوى و جدول اﻻعمال و سيتم النشر بجريدتى البورصة و اليوم السابع بتاريخ
 ٢٠٢٢/٠٨/٠١كإخطار اول
وتفضلوا بقبول الشكر و اﻻحترام ، ، ،

محمد أبو النصر
مدير عﻼقات المستثمرين ومسئول اﻻتصال

دعوة الجمعية العامة العادية
لشركة الخدمات المﻼحية والبترولية "ماريدايف" ) ش.م.م (

اخطار أول

تتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المﻼحية والبترولية "ماريدايف" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة
خاضعة ﻷحكام قانون اﻹستثمار رقم  ٧٢لسنة  ،٢٠١٧البالغ رأسمالها المرخص به  ١مليار دوﻻر أمريكي )فقط مليار
دوﻻر امريكى( و رأسمالها المصدر ١٨٨٫١٠٢٫٢٩٦ :دوﻻر أمريكي )فقط مائة و ثمانية و ثمانون مليون و مائة و اثنين
الف و مائتين و سته و تسعون دوﻻر امريكى( و المقيدة رقم القيد بالسجل التجاري  ١٩٥٦٤اﻻستثمار ١٩٧٨/٣/١٩
بورسعيد و مقرها المركز الرئيسي قطعة  ١٣بالصف  Fبالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد ،بدعوة السادة مساهمى
الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسى عبر تقنية اﻻتصال و التصويت
عن بعد دون التجمع الفعلى وذلك يوم  ٢٠٢٢/٠٨/٢٤و ذلك في تمام الساعة  ٠٣:٠٠ظهرا
وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و التصويت عن بعد إرسال البيانات الخاصة
بهم متضمنه اﻹسم رباعي – صورة الرقم القومي أو رقم جواز السفر – البريد اﻹلكتروني – رقم التليفون المحمول –
صورة من شهادة تجميد اﻷسهم -عدد اﻷسهم المجمدة – كود البورصة الموحد و التفويض بالحضور و التصويت )بالنسبة
لممثلى اﻻشخلص اﻻعتبارية( من خﻼل الرابط التالي:

URL: rebrand.ly/maridive: QR Code
و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة و حتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على اﻻقل ،و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من
صحة البيانات ،بارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد اﻻلكترونى المرسل من جانبه او من خﻼل رسالة
نصية.
و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العادية التالي :

.١
.٢
.٣
.٤

المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس اﻻدارة و تعيين اﻻستاذ /بيتر وليم بولى – كعضو مجلس
ادارة ممثﻼ عن شركة .EFG Capital Partners III
المصادقة على تفويض اﻻستاذة /رئيس مجلس اﻹدارة مجتمعة مع اى من اﻻستاذ /العضو المنتدب أو
اﻻستاذ  /رئيس القطاع المالى في التوقيع علي الكفاﻻت التضامنية و كافة العقود والمستندات الﻼزمة
للتنازل عن أو رهن أصول ومنقوﻻت وممتلكات الشركة
المصادقة على تفويض اﻻستاذة /رئيس مجلس اﻹدارة مجتمعة مع اﻻستاذ /العضو المنتدب في التوقيع
علي كافة اعمال التصرف وتمثيل الشركة في حضور الجمعيات العامة العادية والغير عادية للشركات
الشقيقة والتصويت علي القرارات بها وفقا ً لما يرونه مناسباً.
ما يستجد من اعمال.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
 -١لكل مساهم من اﻻشخاص اﻻعتبارية فقط الحق فى تفويض من ينيب عنه و يشترط لصحة اﻻنابة ان تكون ثابته فى
تفويض كتابى و ان يرسل مرفقا مع البيانات و المستندات المذكورة اعﻼه عن طريق الرابط او  QRكود الموضح اعﻼه.
 -٢يتعين تقديم اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة من خﻼل نظام اﻻتصال و التصويت عن بعد
و ذلك بحد اقصى قبل انعقاد الجمعية بثﻼثة ايام و لن تقوم الشركة بالنظر فى اى اسئلة بخﻼف ذلك و تقتصر المناقشة فى
الجمعية العامة حول ماورد بجول اﻻعمال.
 -٣يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ً بحﻀور مساهمين يمثلون  % ٢٥من رأس مال الشركة وفى حالة عدم
توافرالنصاب القانونى لﻼجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٩/٠٧فى الساعة  ٠٢:٣٠ظهرا عبر تقنية اﻻتصال و
التصويت عن بعد و يعتبر اﻻجتماع الثانى صحيحا ً أيا كان عدد اﻷسهم الممثلة فيه.
-٤يمكن للسادة المساهمين اﻻطﻼع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية و التصويت عليها باستخدام نظام اﻻتصال و
التصويت عن بعد اعتبارا من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية
ونتطلع الى مشاركتكم ،،،

شهيرة مجدى زيد
رئيس مجلس اﻹدارة

