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مقترح قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي اليكتريك

البند االول  -تعديل المواد  4و  21و 28و  29و  48من النظام االساسي للشركة
وذلك علي النحو التالي:

المادة
4

بعد التعديل

قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلھا القانوني في العنوان
التالي:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلھا القانوني في العنوان
التالي:

مصر الجديدة 14 -شارع بغداد الكوربة

القطعة  27القطاع االول – التجمع الخامس-القاھرة الجديدة -القاھرة

ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط المصنع :العاشر من رمضان –
محافظة الشرقية.

ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط المصنع :العاشر من رمضان –
محافظة الشرقية.

ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط المحطات الكھربائية جميع انحاء
الجمھورية ما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.

ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط المحطات الكھربائية جميع انحاء
الجمھورية ما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.

ويجوز لمجلس االدارة ان ينشيء لھا فروعا او مكاتب او توكيالت في
جمھورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الھيئة مسبقا علي فتح الفرع فيھا.

ويجوز لمجلس االدارة ان ينشيء لھا فروعا او مكاتب او توكيالت في
جمھورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الھيئة مسبقا علي فتح الفرع فيھا.
اما اذا كان مركز الشركة الرئيسي او موقع مزاولة نشاطھا او فروعھا
الحالية او المزمع انشائھا في الناطق او المحافظات الحدودية )شمال
وجنوب سيناء – اسوان – مطروح  -الوادي الجديد  -البحر االحمر(يتعين
الحصول علي موافقه رئيس الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

اما اذا كان مركز الشركة الرئيسي او موقع مزاولة نشاطھا او فروعھا
الحالية او المزمع انشائھا في الناطق او المحافظات الحدودية )شمال
وجنوب سيناء – اسوان – مطروح  -الوادي الجديد  -البحر االحمر(يتعين
الحصول علي موافقه رئيس الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
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يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة ) (7أعضاء تعينھم الجمعية يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة ) (5أعضاء علي االقل ومن
احدي عشر ) (11عضو علي االكثر تعينھم الجمعية العامة .ويجوز للشخص
العامة .ويجوز للشخص االعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس اإلدارة.
االعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس اإلدارة.
وقد عينت الجمعية العامه للشركة مجلس أداره علي النحو التالي:
وقد عينت الجمعية العامه للشركة مجلس أداره علي النحو التالي:
1

28

29

السيد /صادق أحمد السويدي

مصري

رئيس مجلس اإلدارة غير
تنفيذي

مصري

العضو المنتدب

2
السيد /أحمد أحمد صادق
السويدي
3
السيد /محمد أحمد صادق
عضو مجلس إدارة
مصري
السويدي
األستاذ /عمرو محمد أحمد لبيب
4
عضو مجلس إدارة
مصري
 5األستاذ /ھشام الخازندار
عضو مجلس إدارة
مصري
 6السيد /محمد عاصم محمد
عضو مجلس إدارة
مصري
الجوھري
السيد /ھاني جمال الدين محمد
7
عضو مجلس إدارة
مصري
محمود
مـــــع عـــــدم اإلخـــــالل بأحكـــــام المـــــادة ) (26مـــــن النظـــــام األساســـــي ،ال
يكــــــون اجتمــــــاع مجلــــــس اإلدارة صــــــحيحاً إال إذا حضــــــره  % 80مــــــن
أعضــــاء المجلــــس علــــى األقــــل علــــى أن يكــــون مــــن بيــــنھم الــــرئيس أو
نائبه ،وذلك بعد الدعوة إلى االجتماع بسبعة أيام على األقل .
وفــــي حالــــة عــــدم انعقــــاد المجلــــس بســــبب عــــدم تــــوفر النصــــاب ،يجــــوز
انعقــــاد مجلــــس اإلدارة خــــالل ثالثــــة أيــــام مــــن التــــاريخ المحــــدد بالــــدعوة
لالجتمــــاع األول لمناقشــــة نفــــس جــــدول األعمــــال ،وفــــي تلــــك الحالــــة
يكـــــون ذلـــــك االجتمـــــاع الثـــــاني صـــــحيحاً إذا حضـــــره أغلبيـــــة أعضـــــاء
المجلس على أن يكون من بينھم الرئيس أو نائبه.
ويراعـــــى عنـــــد احتســـــاب نصـــــاب صـــــحة انعقـــــاد مجلـــــس اإلدارة تعـــــدد
ممثلي الشخص االعتباري بتعدد حضور ممثليه.

1

السيد /صادق أحمد السويدي

2

السيد /أحمد أحمد صادق
السويدي
السيد /محمد أحمد صادق
السويدي
األستاذ /عمرو محمد أحمد لبيب
األستاذ /ھشام الخازندار
السيد /احمد فكري عبد الوھاب
السيد /ھاني جمال الدين محمد
محمود

3
4
5
6
7

مصري

رئيس مجلس اإلدارة غير
تنفيذي

مصري

العضو المنتدب

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري
مصري
مصري

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

ال يكـــــون اجتمـــــاع المجلـــــس صـــــحيحاً إال إذا حضـــــره أغلبيـــــة األعضـــــاء
وبمـــا ال يقـــل عـــن ثالثـــة أعضـــاء وبشـــرط أن يكـــون مـــن بيـــنھم الـــرئيس
أو من ينيبه .
ويراعــــي عنــــد احتســــاب النصــــاب القــــانوني لصــــحة انعقــــاد اجتماعــــات
مجلـــــس اإلدارة تعـــــدد ممثلـــــي الشـــــخص االعتبـــــاري بتعـــــدد حضـــــور
ممثليه في المجلس.

تصـــــدر قـــــرارات مجلـــــس اإلدارة بأغلبيـــــة األعضـــــاء الحاضـــــرين والممثلـــــين تصــــدر قــــرارات مجلــــس اإلدارة بأغلبيــــة األعضــــاء الحاضــــرين والممثلــــين
فــــي االجتمــــاع ،فيمــــا عــــدا القــــرارات التاليــــة والتــــي يجــــب أن تصــــدر في اإلجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلي.
بموافقــــــة  % 80علــــــى األقــــــل مــــــن أعضــــــاء المجلــــــس الحاضــــــرين
والممثلين في االجتماع :
 .1التصــــرف فــــي او االســــتحواذ علــــي أصــــل أو مجموعــــة مــــن األصــــول
مــــن ذات النــــوع بقيمــــة دفتريــــة تزيــــد عــــن  10مليــــون دوالر أمريكــــي
أو مـــــا يعادلھـــــا ســـــوا ًء كـــــان ھـــــذا التصـــــرف أو االســـــتحواذ يخـــــص
الشركة أو أحد شركاتھا التابعة.
2

 .2ترتيــــب ديــــون أو أعبــــاء أو التزامــــات أو كفالــــة أيــــة ديــــون أو أعبــــاء أو
التزامــــات للغيــــر خــــارج المجــــرى المعتــــاد لســــير العمــــل وفيمــــا يجــــاوز
 30مليـــــون دوالر أمريكـــــي أو مـــــا يعادلھـــــا ســـــوا ًء علـــــى مســـــتوى
الشركة أو أحد شركاتھا التابعة.
 .3التخــــارج مــــن أيــــة شــــركة تابعــــة للشــــركة إذا كانــــت تســــاھم بــــأكثر
مــــــن  20مليــــــون دوالر أمريكــــــي أو مــــــا يعادلھــــــا مــــــن األربــــــاح أو
اإليـــــرادات المجمعـــــة للشـــــركة وفقـــــاً آلخـــــر قـــــوائم ماليـــــة مجمعـــــة
للشركة تمت مراجعتھا.
 .4تشــــكيل أو ألغــــاء اللجــــان بالشــــركة ،وتعيــــين أعضــــائھا واســــتبدالھم،
وتحديد و تغيير المھام المنوطه بتلك اللجان ونطاق صالحياتھا.
 .5تغييــــر تشــــكيل مجلــــس إدارة الشــــركة أو إعــــادة تشــــكيله أو تحديــــد
صــــالحيات وصــــفات أعضــــائه أو اقتــــراح أي مــــن ذلــــك علــــي الجمعيــــة
العامة للشركة.
 .6زيــــادة رأســــمال الشــــركة المصــــدر فــــي حــــدود رأســــمالھا المــــرخص
بــــه أو إقتــــراح زيــــادة رأس مــــال الشــــركة علــــي الجمعيــــة العامــــة غيــــر
العادية للشركة.
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 .7اقتــــراح توزيــــع أو ترحيــــل األربــــاح الســــنوية أو الدوريــــة أو التصــــرف فيھــــا
بـــــأي شـــــكل مـــــن األشـــــكال  ،علـــــى الجمعيـــــة العامـــــة العاديـــــة
للشركة.
 -1تجتمــــع الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة بنــــاء علــــي دعــــوة مجلــــس
اإلدارة وعلــــي المجلــــس توجيــــه الــــدعوة إذا طلــــب إليــــه ذلــــك عــــدد
مـــــن المســـــاھمين يمثلـــــون  % 10مـــــن رأس المـــــال علـــــي االقـــــل
ألســــباب غيــــر عاديــــة وبشــــرط أن يــــودع الطــــالبون أســــھمھم مركــــز
الشــــركة أو أحــــد البنــــوك المعتمــــدة وال يجــــوز ســــحب ھــــذه األســــھم
إال بعــــد انفضــــاض الجمعيــــة وإذا لــــم يقــــم المجلــــس بــــدعوة الجمعيــــة
خـــالل شـــھر مـــن تقـــديم الطلـــب كـــان للطـــالبين أن يتقـــدموا بطلـــبھم
إلــــي الجھــــة اإلداريــــة التــــي تتــــولي توجيــــه الــــدعوة وفقــــاً ألحكــــام
القانون.

 -1تجتمــــع الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة بنــــاء علــــي دعــــوة مجلــــس
اإلدارة وعلــــي المجلــــس توجيــــه الــــدعوة إذا طلــــب إليــــه ذلــــك عــــدد
مـــــن المســـــاھمين يمثلـــــون  % 10مـــــن رأس المـــــال علـــــي االقـــــل
ألســــباب غيــــر عاديــــة وبشــــرط أن يــــودع الطــــالبون أســــھمھم مركــــز
الشــــركة أو أحــــد البنــــوك المعتمــــدة وال يجــــوز ســــحب ھــــذه األســــھم
إال بعــــــد انفضــــــاض الجمعيــــــة وإذا لــــــم يقــــــم المجلــــــس بــــــدعوة
الجمعيـــــة خـــــالل شـــــھر مـــــن تقـــــديم الطلـــــب كـــــان للطـــــالبين أن
يتقـــدموا بطلـــبھم إلـــي الجھـــة اإلداريـــة التـــي تتـــولي توجيـــه الـــدعوة
وفقاً ألحكام القانون.

 -2ال يكـــــون اجتمـــــاع الجمعيـــــة غيـــــر العاديـــــة صـــــحيحاً إال إذا حضـــــره
مســــاھمون يمثلــــون  % 75مــــن رأســــمال الشــــركة علــــى األقــــل فــــإذا
لـــم يتـــوفر الحـــد األدنـــى فـــي االجتمـــاع األول وجبـــت دعـــوة الجمعيـــة
إلـــى اجتمـــاع ثـــان يعقـــد خـــالل الثالثـــين يـــوم التاليـــة لالجتمـــاع األول
ويعتبــــر االجتمــــاع الثــــاني صــــحيحاً إذا حضــــره عــــدد مــــن المســــاھمين
يمثلون  % 70من رأس المال على األقل.

 -2ال يكـــــون اجتمـــــاع الجمعيـــــة العاميـــــة غيـــــر العاديـــــة صـــــحيحاً إال إذا
حضـــــره مســـــاھمون يمثلـــــون  %50مـــــن رأس المـــــال علـــــي األقـــــل
فــــإذا لــــم يتــــوافر الحــــد األدنــــي فــــي االجتمــــاع األول وجبــــت دعــــوة
الجمعيــــة إلــــي اجتمــــاع ثــــان يعقــــد خــــالل الثالثــــين يومــــاً التاليــــة
لالجتمــــاع األول ويعتبــــر االجتمــــاع الثــــاني صــــحيحاً إذا حضــــره عــــدد
من المساھمين يمثل  % 25من رأس المال علي األقل.
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 -3تصـــدر قـــرارات الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بأغلبيـــة ثلثـــي األســـھم
الممثلــــة فــــي اإلجتمــــاع إال إذا كــــان القــــرار يتعلــــق بزيــــادة رأس المــــال
أو خفضــــه أو حــــل الشــــركة قبــــل الميعــــاد أو تغييــــر الغــــرض األصــــلي أو
إدماجھـــــا فيشـــــترط لصـــــحة القـــــرار فـــــي ھـــــذه األحـــــوال أن يصـــــدر
بأغلبية ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع.

 -3تصـــــدر قـــــرارات الجمعيـــــة العامـــــة غيـــــر العاديـــــة بأغلبيـــــة ثلثـــــي
األســــھم الممثلــــة فــــي اإلجتمــــاع إال إذا كــــان القــــرار يتعلــــق بزيــــادة
رأس المـــــال أو خفضـــــه أو حـــــل الشـــــركة قبـــــل الميعـــــاد أو تغييـــــر
الغــــرض األصــــلي أو إدماجھــــا فيشــــترط لصــــحة القــــرار فــــي ھــــذه
األحــــوال أن يصــــدر بأغلبيـــــة ثالثــــة أربــــاع األســـــھم الممثلــــة فـــــي
االجتماع.

البند الثاني – الموافقة علي بيع قطعة األرض رقم المجاورة للقطعة  39بمنطقة مركز المدينة القطاع األول التجمع الخامس القاھرة الجديدة والمخصصة
إلقامة نشاط إدارى بموجب قرار التخصيص رقم  215بتاريخ  2007/7/25والبالغ مساحتھا  7258م  2ويشمل البيع ما علي االرض من مبانى ،وھى عبارة
عن مبنى خرسانى إدارى مكون من  2بدروم وأرضى وستة أدوار متكررة وغرف سطح وسور ،و ذلك الي بنك المؤسسة العربية المصرفية /مصر مع
تفويض السيد المھندس /احمد احمد صادق السويدي – العضو المنتدب في التفاوض علي الشروط و السعر و التوقيع علي عقد البيع.
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