اﻟﺳﺎدة إدارة اﻹﻓﺻﺎح
اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد ،،،
ﻧﺣﯾط ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم ﻧﺷر دﻋوة اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾراﻟﻌﺎدﯾﮫ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻘرراﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﯾوم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻓﻖ
 ۲۰ﯾوﻟﯾو  ۲۰۲۲ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﺑﻣزارع دﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﯾﻠو  80طرﯾﻖ اﻟﻘﺎھرة اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺻﺣراوي – ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟﯾزة ﻏدا اﻷرﺑﻌﺎء  ۲۹ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۲
ﺑﺟرﯾدﺗﻲ اﻟﻣﺎل و اﻟﺑرﺻﮫ.

وﺗﻔﺿﻠوا ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﻘﺑول واﻓر اﻟﺗﺣﯾﺔ ،،،

ﺗﺣرﯾرا ﻓﻰ  ۲۸ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۲

ﻧورا ﻏﻧﺎم
ادارة /ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن

Unofficial English Translation
Please be advised that the invitations related to Qalaa Holdings’ Extra-Ordinary General Assembly Meeting
scheduled to convene on Wednesday 20th of July 2022 in the open waiting area of Dina Farms on Km. 80 CairoAlexandria Road, Giza will be published tomorrow, Wednesday the 29th of June 2022 in ALMAL and BORSA
newspapers.
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دعوة
حلضور االجتماع الثان للجمعية العمومية غير العادية لشركة
القلعة لالستشارات املالية ش.م.م
واملقرر انعقادها يوم االربعاء املوافق 2022/ 7 /20

إخطار أول
بيانات الشركة -:
اسم الشركة  -:شركة القلعة
لالستشارات املالية ش .م .م
سجل جتارى  -:رقم  11121استثمار
القاهرة واملقيد بتاريخ 2004/4/13
واملجدد بتاريخ 2019/4/11
رأس مال مرخص به -:
 10,000,000,000جنيه مصرى
رأس مال مصدر-:
 9,100,000,000جنيه مصرى موزع ًا
على  1,820,000,000سهم  ،منها عدد
 1,418,261,351سهم عادى وعدد
 401,738,649سهم ممتاز.
يتشرف الدكتور /أحمد محمد حسنني
هيكل بصفته رئيس مجلس اإلدارة
لشركة القلعة لالستشارات املالية
ش.م.م خاضعة ألحكام القانون رقم
 159لسنة  1981والئحتة التنفيذية
بدعوة السادة مساهمى الشركة حلضور
االجتماع الثان للجمعية العمومية غير
العادية للشركة واملقرر انعقاده فى
متام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
األربعاء املوافق  2022 /7/ 20باملسرح
املكشوف مبزارع دينا بالكيلو  80طريق
القاهرة االسكندرية الصحراوى –
الشيخ زايد –  6اكتوبر – اجليزة وذلك
فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى
النعقاد اجلمعية العمومية غير
العادية للشركة باألجتماع األول والذى
كان من مقررا له يوم االحد املوافق
.2022/6/26
وذلك ملناقشة بنود جدول األعمال
التالي-:
 -١النظر فى استمرار الشركة رغم
جتاوز اخلسائر لنصف قيمة حقوق
املساهمني .
 -٢النظر فى تعديل اسم الشركة
وتعديل نص املادة  2من العقد والنظام
االساسى للشركة فى ضوء ذلك.
 -٣النظر فى نقل مقر الشركة وتعديل
نص املادة  4من العقد والنظام االساسى
للشركة فى ضوء ذلك.
هذا ونوجه عناية السادة املساهمني
ملا يلي-:
 )١ميكن للمساهمني االطالع على
الكشوف التفصيلية واملستندات
املشار إليها فى املادة  228من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  159لسنة
 1981عن طريق املوقع االلكترونى
للشركة على الرابط التالى www. - :
. qalaaholdings.com

 )٢لكل مساهم احلق فى حضور اجتماع
اجلمعية العمومية غير العادية للشركة
بطريق األصالة أو اإلنابة وال يجوز
للمساهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة
ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس اإلدارة
ويشترط لصحة اإلنابة ان تكون ثابته
مبوجب توكيل كتابى وال يجوز الى
مساهم ان ميثل عن طريق اإلنابة عدد
من األصوات يجاوز  %10من إجمالى
أسهم رأسمال الشركة ومبا ال يجاوز %20
من األسهم احلاضرة واملمثلة باالجتماع.
ويعتبر االجتماع الثانى صحيحا إذا
حضرة عدد من املساهمني ميثل ربع
رأس املال على االقل إعماال لنص املادة
 48فقره ب من النظام االساسى للشركة
واملادة  70من القانون رقم  159لسنة
.1981
 )٣يجب على املساهمني الذين يرغبون
فى حضور إجتماع اجلمعية العامة غير
العادية للشركة ان يودعوا مبقر الشركة
كشف حساب صادر من إحدى شركات
إدارة السجالت مرفقا به شهادة تفيد
جتميد األسهم.
 )٤اية اسئلة تتعلق باملوضوعات
املعروضة على اجلمعية يتعني تقدميها
مكتوبة مبقر الشركة او بالبريد املسجل
وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد
اجلمعية بثالثة أيام  ،ولن تقوم الشركة
بالنظر فى اى أسئلة بخالف ذلك.
 )٥لن يسمح بدخول أطفال.
 )٦لن يتم صرف بدل حضور
 )٧على السادة املساهمني االلتزام
بكافة اإلجراءات األحترازية املعمول
بها وكذلك االلتزام بكافة الشروط
والضوابط املنظمة لالجتماع وهى على
النحو التالى-:
 -١ارتداء ماسك وقفاز.
 -٢االلتزام باملقعد املخصص لكل
مساهم باألجتماع.
 -٣االلتزام بالتباعد وعدم التجمع فى
مجموعات.
فبرجاء التفضل باإلحاطة واحلضور
فى املوعد واملكان املحددين لالجتماع
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتحية

احمد محمد حسنني هيكل
رئيس مجلس اإلدارة

