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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي اليكتريك شركة مساھمة مصرية
خاضعة ألحكام القانون رقم  8لسنة  – 1997سجل تجاري 14584
المال المرخص به  5.000.000.000جم )خمسة مليار جنيه مصري(
رأس المال المصدر  2.234.180.000جم )إثنان مليار ومائتان وأربعة وثالثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه
مصري(
اخطار اول
يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك )ش.م.م منشأة وفقا ً الحكام قانون و حوافز االستثمار رقم  8لسنة  1997و الئحته
التنفيذية( بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادھا في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم االحد
الموافق  30مارس  2014و ذلك بمبني السويدي اليكتريك بالقطعة  – 27القطاع االول – التجمع الخامس – القاھرة الجديدة –
القاھرة.
وذلك للنظر في بنود جدول األعمال التالي:
أ(

تعديل المواد  4و  21و  28و  29و  48من النظام األساسي للشركة.

ب( 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
 7258.36م  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.
و نوجه عناية السادة المساھمين إلى ما يلي:












لكل مساھم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساھمين بطريق األصالة أو إنابة مساھم آخر عنه من
غير أعضاء مجلس اإلدارة .ويشترط لصحة اإلنابه أن تكون في توكيل كتابي و ان يكون الوكيل مساھماً و ال يجوز
للمساھم من غير اعضاء مجلس اإلدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس االدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة غير
العادية.
ال يجوز للمساھم باستثناء االشخاص االعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة
عدداً من االصوات يجاوز ) (%10من مجموع االسھم اإلسمية من رأس مال الشركة و بما ال يجاوز ) (%20من االسھم
الممثلة في االجتماع.
يجب علي المساھمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر
من احدي شركات ادارة سجالت األوراق المالية باالسھم التي يحوزونھا متضمناً تجميد رصيد األسھم الموضح بكشف
الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثالثة أيام كاملة علي األقل.
أية إستفسارات عن موضوعات جدول األعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة
بقطعة  – 27التجمع الخامس – القاھرة الجديدة  -القاھرة باسم السيد /رئيس مجلس االدارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثالثة
أيام كاملة علي األقل.
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً اال إذا حضره مساھمون يمثلون ) (%75من رأس الماال المصدر علي
األقل.
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي األسھم الممثلة في اإلجتماع.
ال يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالھا.

و تفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،
العضو المنتدب
م /احمد احمد السويدي

رئيس مجلس اإلدارة
أ / .صادق أحمد صادق السويدي

