السادة إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان مقررا انعقادها اليوم اإلثنين الموافق
ثان للجمعية العمومية غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر
 ،2015/3/16تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور
اجتماع ٍ
ٍ
يوم األربعاء الموافق  2015/3/25كما هو مبين بالدعوة المرفقة.
فبرجاء التفضل بالعلم واإلحاطة ،،

عمرو محمد القاضي
رئيس عالقات المستثمرين وإدارة المخاطر

تحريرً ا في  16مارس 2015
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دعوة
لحضور االجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة لالستشارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم االربعاء الموافق 2015/3/25

بيانات الشركة -:
اسم الشركة  -:شركة القلعة لالستشارات المالية ش  .م  .م
سجل تجاري  -:رقم  11121االستثمار الموحد والمقيد بتاريخ  2004/4/13والمجدد بتاريخ 2014/4/9
رأس مال مرخص به  9,000,000,000 -:جنية مصري
رأس مال مصدر  8,000,000,000 -:جنيه مصري موزع على  1,600.000.000سهم منها عدد  1,200,000,000سهم عادي و
 400,000,000سهم ممتاز.

يتشرر الرردكتور /أحمررد محمرد حسررنين هيكررل بصررفته رئريس مجلررس اإلدارة والعضررو المنترردب لشرركة القلعررة لالستشررارات الماليررة ش.م.م
خاضعة ألحكام القانون رقم  159لسنة  1981والئحتة التنفيذية بدعوة السرادة مسراهمي الشرركة لحضرور اجتمراع ثران للجمعيرة العموميرة
غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة مسا ًء من بعرد ظهرر يروم االربعراء الموافرق  2015 /3/ 25بقاعرة ليلترى -
فندق جراند نايل تاور القاهرة –والكائن بكورنيش النيل  -ـجزيرة الروضة – جاردن سيتى – القاهره وذلك فى ضوء ما تم اقراره نتيجة
عرردم اكتمررال النصرراب القررانونى النعقرراد الجمعيررة العم وميررة غيررر العاديررة للشررركة والتررى كرران مررن المقرررر انعقادهررا يرروم االثنررين الموافررق
. 2015/3/16وذلك لمناقشة بنود جدول األعمال التالي-:
أوال  :النظر فى الموافقة على زيادة راسمال الشركة المرخص به من  9مليار جنيه مصرى الى  10مليار جنيه مصرى وكذلك زيادة راسمال
الشركة المصدر من  8مليار جنيه مصرى ( ثمانية مليار جنيها ً مصريا ً ) الى  9,7مليار جنيه مصرى ( تسعه مليار وسبعمائة مليون
جنيها مصريا ) من خالل زيادة نقدية مع السماح بأستخدام األرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين عن طريق اصدار اسهم زياده
براسمال الشركة عددها  340,000,000سهم منها عدد  85,000,000سهم نقدى ممتاز وعدد  255,000,000سهم نقدى عادى وذلك
بقيمىة اجمالية لالصدار قدرها  1,700,000,000جم ( مليار وسبعمائة مليون جنيها مصريا ) بالقيمة االسمية للسهم والبالغ قدرها 5
جم ( خمسة جنيهات مصريه ) بدون مصاري اصدار وتعديل نص المادتين  7/6من النظام االساسى للشركة فى ضوء ذلك.
ثانيا  :النظر فى الموافقة على تداول حقوق االولوية فى االكتتاب متصلة او منفصلة عن السهم االصلى .
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي-:
 )1يمكن للمساهمين االطالع على الكشو التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة  228من الالئحرة التنفيذيرة للقرانون رقرم 159
لسنة  1981وذلك بمقر الشركة الكائن في  1089كورنيش النيرل -فورسريزونز نايرل برالزا  -جراردن سريتي – القراهرة وذلرك خرالل
ساعات العمل الرسمية .
 )2لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العموميرة غيرر العاديرة للشرركة بطريرق األصرالة أو إنابرة مسراهم آخرر عنره مرن غيرر
أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي وال يجوز ألي مساهم أن يمثل عن طريق اإلنابرة
عرردد مررن األصرروات يجرراوز  %10مررن إجمررالي أسررهم رأسررمال الشررركة وبمررا ال يجرراوز  %20مررن األسررهم الحاضرررة والممثلررة
باالجتماع.
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 )3ويعتبرر االجتمراع الثرانى صرحيحا ً إذا حضرره عردد مرن المسراهمين يمثررل ربرع رأس المرال علرى األقرل إعمراال لرنص المرادة  229مررن
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  159لسنة . 1981
 )4يجب على المساهمين الذين يرغبون فري حضرور اجتمراع الجمعيرة العموميرة غيرر العاديرة للشرركة أن يودعروا بمقرر الشرركة كشر
حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجالت مرفقا ً به شهادة تفيد تجميد األسهم .أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علرى
الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل .
فبرجاء التفضل باإلحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين لالجتماع

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتحية،

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
أحمد محمد حسنين هيكل
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