
  إخطار أول                                                                                   

 شركة مساهمة مصرية بنظام االستثمار الداخلي-شركة إيديتا للصناعات الغذائية 

 مليون جنيه 360رأس املال املرخص به 

 قرشًا 20سهم القيمة االمسية للسهم  362681450 عددموزع على جنيه  72536290رأس املال املصدر املدفوع بالكامل 

 استثمار 692رقم السجل التجاري: 

 اجليزة-( احملور املركزي 13القطعة رقم )-السادس من اكتوبر -املركز الرئيسي: مدينة الشيخ زايد 

 2016مارس  30 دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية واملقرر انعقادها يوم

مساهمي الشركة حلضور اجتماع  بدعوة السادةش.م.م.( ) الغذائيةجملس ادارة شركة إيديتـا للصناعات رئيس يتشرف 

يف متام الساعة  ،القاهرةكورنيش النيل،  1113الكائن يف  ريتز كارلتونبفندق نايل اجلمعية العامـة العادية للشركة 

      .2016مارس  30يوم األربعاء املوافق  عصرًاالثالثة 

  التالي:يف جدول األعمال  وذلك للنظر

 31/12/2015عن السنة املالية املنتهية يف تقرير جملس ادارة الشركة  اعتماد. 

 31/12/2015السنة املالية املنتهية يف  واجملمعة عناملستقلة  اعتماد تقرير مراقب احلسابات عن القوائم املالية . 

  31/12/2015عن السنة املالية املنتهية يف اعتماد امليزانية وحساب األرباح واخلسائر للشركة. 

  جمانية. أسهميف صورة  وجزء اخر نقدياعتماد حساب توزيع االرباح املقرتح واملتضمن توزيع االرباح يف جزء 

  31/12/2015املنتهية يف النظر يف إخالء مسئولية اعضاء جملس ادارة الشركة عن السنة املالية. 

  31/12/2016جملس ادارة الشركة عن السنة املنتهية يف  وبدالت اعضاء مكافآتالنظر يف حتديد. 

  31/12/2016تفويض جملس االدارة يف ابرام عقود معاوضة جديدة خالل السنة املالية املنتهية يف  يفالنظر. 

  اليت واعتماد التربعات، 31/12/2016خالل السنة املالية املنتهية يف ع تفويض جملس االدارة يف التربالنظر يف 

  .31/12/2015متت خالل السنة املالية املنتهية يف 

  31/12/2016عن السنة املالية املنتهية يف  وحتديد اتعابهتعيني مراقب حسابات الشركة النظر يف. 

 :يليونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما 

بطريق األصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة بتوكيل  العادية العامة حضور الجمعية لكل مساهم حق -1
 كتابي.

% من مجموع 10عن طريق الوكالة عدد من االصوات يجاوز  العادية ال يجوز ألي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة -2
 % من االسهم الممثلة في االجتماع.20ز االسهم االسمية من رأسمال الشركة وبما ال يجاو 

أمناء الحفظ  أحدتقديم كشف حساب صادر من العادية  العامة حضور اجتماع الجمعية على السادة المساهمين الذين يرغبون في -3
العامة نعقاد الجمعية ال الموعد المحدد وذلك قبل ولحين انفضاضها، المركزي يفيد إيداع األسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية

  .العادية بثالثة أيام على األقل



% من راس مال الشركة المصدر والمدفوع،  50حضره مساهمون يمثلون  إذاعادية صحيحًا اال الال يكون اجتماع الجمعية العامة  -4
في ذات  لتالياليوم ا اجتماع ثان وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لصحة االنعقاد تنعقد الجمعية العامة العادية

 .الثاني صحيحًا أيًا كانت نسبة األسهم الممثلة فيه المكان والزمان المحددين بالدعوة ويكون االجتماع

 تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية األسهم الممثلة في االجتماع. -5
في مركز أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد  -6

 قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام على األقل.الشركة الرئيسي 
لسنة  159من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  228كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة  -7

( المحور 13رقم ) القطعة-من اكتوبر  السادس-مدينة الشيخ زايد بمركز الشركة الرئيسي الكائن في  لالطالعمتاحة  1981
 لعمل الرسمية. وذلك خالل مواعيد ا الجيزة-المركزي 

والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة                                                                              
نبيه عزيز برزى هانيم.                                                                                         

 
 


