دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غريالعادية
ل�شركة القلعة لال�ست�شارات املالية � Citadel Capitalش.م.م
واملقرر �إنعقادها الإثنني املوا فق  2011/1/17بفندق �إيربوتيل القاهرة  -م�صر اجلديدة

بيانات ال�شركة

�إخطار �أول

ا�سم ال�شركة� :شركة القلعة لال�ست�شارات
املالية � Citadel Capitalش.م.م.
�سجل جتاري� :سجل جتارى رقم
 11121اال�ستثمار املوحد واملقيد بتاريخ
 2004/4/13واملجدد بتاريخ.2009/4/13
ر�أ�س املال املرخ�ص به:
 6.000.000.000جنيه م�صري.
ر�أ�س املال امل�صدر:
 3.308.125.000جنيه م�صري
موزع على � 661,625,000سهم
(� 496,218,750سهم عادى،
و� 165,406,250سهم ممتاز).
يت�شرف الدكتور � /أحمد حممد ح�سنني هيكل ب�صفته
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة القلعة لال�ست�شارات
املالية � Citadel Capitalش.م.م (خا�ضعة لأحكام
القانون رقم  159ل�سنة  1981والئحته التنفيذية)
بدعوة ال�ساده م�ساهمى ال�شركة حل�ضور اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة واملقرر
انعقادها فى متام ال�ساعة الرابعة من ظهر يوم
الإثنني املوافق  2011 / 1 / 17بفندق �إيربوتيل
القاهرة والكائن بـطريق مطار القاهرة الدوىل-
م�صر اجلديدة  -القاهرة.
وذلك ملناق�شة بنود جدول الأعمال التايل:
 النظر فى الت�صريح ملجل�س �إدارة ال�شركة ب�إبرام
عقود الإقرتا�ض وعقود ال�ضمان وعقود الرهن
ومنح الكفاالت وحتديد �صالحيات التوقيع نيابة
عن ال�شركة بهذا اخل�صو�ص.
هذا ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني ملا يلى:

 )1ميكن للم�ساهمني االطالع على امل�ستندات امل�شار
�إليها فى املاده  228من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  159ل�سنة  1981وذلك مبقر ال�شركة الكائن
فى  1089كورني�ش النيل -فور�سيزونز نايل بالزا
 جاردن �سيتى  -القاهرة ،وذلك خالل �ساعاتالعمل الر�سمية.
 )2لكل م�ساهم احلق فى ح�ضور اجتماع اجلمعية
العامة غريالعادية لل�شركة بطريق الأ�صالة �أو ب�إنابة
م�ساهم �آخر عنه من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وي�شرتط ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابته مبوجب توكيل
كتابى وال يجوز لأى م�ساهم �أن ميثل عن طريق
الإنابة عدد من الأ�صوات يجاوز  %10من �إجماىل
�أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة ومبا ال يجاوز  %20من
الأ�سهم احلا�ضرة واملمثلة باالجتماع.
 )3يجب على امل�ساهمني الذين يرغبون فى ح�ضور
اجتماع اجلمعية العامة غريالعادية لل�شركة �أن
يودعوا مبقر ال�شركة ك�شف ح�ساب �صادر من �إحدى
�شركات �إدارة ال�سجالت مرفقا به �شهادة تفيد
جتميد الأ�سهم.
� )4أية �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات تتعلق باملو�ضوعات
املعرو�ضة على اجلمعية يتعني تقدميها مكتوبة مبقر
ال�شركة وذلك قبل ميعاد انعقاد اجلمعية بثالثه
�أيام على الأقل.
برجاء التف�ضل بالإحاطة واحل�ضور فى املوعد واملكان
املحددين للإجتماع.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتحية

رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد حممد ح�سنني هيكل

