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P.o.Box311- New Cairo 11853
Tel.
: (+202) 27599700 - 27599701
Fax: (+202) 27599731
E-mail: info@elsewedy.c om
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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي اليكتريك شركة مساھمة مصرية
خاضعة ألحكام القانون رقم  8لسنة  – 1997سجل تجاري 14584
رأس 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 وﻓﻘﺎً ﻻﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون و ﺣواﻓز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم  8ﻟﺳﻧﺔ  1997و

ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ( ﺑدﻋوة ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﻟﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و اﻟﻣﻘرر إﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺻ اًر ﻣن

ﻳوم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻓق  23إﺑرﻳﻝ  2014وذﻟك ﺑﻣﺑﻧﻲ اﻟﺳوﻳدي اﻟﻳﻛﺗرﻳك ﺑﺎﻟﻘطﻌﺔ  – 27اﻟﻘطﺎع اﻻوﻝ – اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺧﺎﻣس –

اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺟدﻳدة – اﻟﻘﺎﻫرة  .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﺻﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻوﻝ ﺗﻧﻌﻘد اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺛﺎن ﻳﻌﻘد ﺑﻧﻔس ﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻوﻝ ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺻ اًر ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس اﻟﻣواﻓق  24اﺑرﻳﻝ .2013
وذﻟك ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .1اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ .2013/12/31
 .2اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ .2013/12/31
 .3اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2013/12/31و ﺗﻔوﻳض ﻣﺟﻠس ادارة
اﻟﺷرﻛﺔ  -ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ او اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ .2014/12/31
 .4اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ.2013/12/31
 .5اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻋﺗﻣﺎد ﻗ اررات ﻣﺣﺎﺿر ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺧﻼﻝ ﻋﺎم .2013
 .6إﺑراء ذﻣﺔ اﻟﺳﻳد رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ٕواﺧﻼء ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬم ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ .2013/12/31

 .7اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺑدﻻت ﺣﺿور وﻣﺻروﻓﺎت اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ
.2014/12/31
 .8اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺟدﻳد ﺗﻌﻳﻳن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺣدﻳد أﺗﻌﺎﺑﻪ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ .2014/12/31
 .9اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻗرار اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر  2013واﻟﺗرﺧﻳص ﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ .2014/12/31

و ﻧوﺟﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:


ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺎﻫم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺿور إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺑطرﻳق اﻷﺻﺎﻟﺔ أو إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫم آﺧر ﻋﻧﻪ
ﻣن ﻏﻳر أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة .وﻳﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺎﺑﻪ أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺗوﻛﻳﻝ ﻛﺗﺎﺑﻲ و ان ﻳﻛون اﻟوﻛﻳﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎً و ﻻ

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي اليكتريك شركة مساھمة مصرية
خاضعة ألحكام القانون رقم  8لسنة  – 1997سجل تجاري 14584
)اجتماع ثان(
رأس 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 )اجتماع ثان( و المقرر إنعقادھا في تمام الساعة الرابعة والنصف ﻋﺻ اًر من يوم
االربعاء الموافق  23ابريل  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 2
ويشمل 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:







تم الدعوة للجمعية العامة غير العادية لالجتماع كاجتماع ثان نظرا لعدم اكتمال نصاب الحضور باالجتماع االول الذي كان محددا له
يوم االحد الموافق 2014/3/30
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 مساھما ً 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 عددا 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 متضمنا ً 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 27
– التجمع 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 ً باالجتماع الثاني اال إذا حضره مساھمون يمثلون ) (%70من رأس المال
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 اﻹدارة
أ / .ﺻﺎدق أﺣﻣد اﻟﺳوﻳدي

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم ﻣن ﻏﻳر اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ان ﻳﻧﻳب ﻋﻧﻪ أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺿور إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.


ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ان ﻳﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋن طرﻳق اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋدداً

ﻣن اﻻﺻوات ﻳﺟﺎوز ) (%10ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﻬم اﻹﺳﻣﻳﺔ ﻣن رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ و ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺟﺎوز ) (%20ﻣن اﻻﺳﻬم

اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع.


ﻳﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟذﻳن ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ان ﻳﻘدﻣوا ﻛﺷف ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﺻﺎدر

ﻣن اﺣدي ﺷرﻛﺎت إدارة ﺳﺟﻼت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﻳﺣوزوﻧﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﺗﺟﻣﻳد رﺻﻳد اﻷﺳﻬم اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻛﺷف

اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻐرض ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ و ذﻟك ﻗﺑﻝ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ.



أﻳﺔ إﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻋن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗﻘدم ﻛﺗﺎﺑﺔ إﻟﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻳد أو ﺑﺎﻟﺑرﻳد اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻋﻠﻲ ﻋﻧوان
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻘطﻌﺔ  – 27اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺧﺎﻣس – اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺟدﻳدة  -اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺎﺳم اﻟﺳﻳد /رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻻدارة و ذﻟك ﻗﺑﻝ إﻧﻌﻘﺎد

اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ.


ﻻ ﻳﻛون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷوﻝ ﺻﺣﻳﺣﺎً اﻻ إذا ﺣﺿرﻩ ﻣﺳﺎﻫﻣون ﻳﻣﺛﻠون ) (%50ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ



ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﺻﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻوﻝ ﺗﻧﻌﻘد اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺛﺎن و

اﻟﻣﺻدر ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ.

ﻳﻛون اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﺣﻳﺣﺎً اﻳﺎً ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺛﻠﻪ ﻓﻳﻪ.


ﺗﺻدر ﻗ اررات اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع.



ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻣداوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
و ﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑوﻝ واﻓر اﻻﺣﺗرام ،،،،،
اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

م /اﺣﻣد اﺣﻣد اﻟﺳوﻳدي

أ / .ﺻﺎدق أﺣﻣد اﻟﺳوﻳدي

