محضـرإجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)
ـ ش.م.م
رقم  1لسنة 2022
بتاريخ 2022/2/ 3
إنههف فههي يههوم الخمههيس الموافههـ  3فبرايههر  2022تههم اجتمههاع مجلههس ادارة الشههركة الدوليههة للصههناعات الطبيههة
(ايكمي)ـ شهـركة مسهاةمة مصهرية عاةعهـة امكهـام القهانون رقهم 8لسهـنة  1997والئحتهـف التنفيذيهة وكلهى فه
الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم  – 64المنطقة الصناعية – ابورواش -محافظة الجيزة.
جدول االعمال
ـ بناءا عل الدعوة الموجهة من ااستاك  /ةشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إل جميع السهادة
أعضاء مجلس االدارة وكلى ال :

.1
.2
.3
.4

مناقشة عطة عمل الشركة ف ةوء ما اسفر عنف االكتتاب.
مناقشة استكمال االستحواك عل شركت الفا مديكا ونيو الفا.
النظر ف بيع المقر االدارى بعمارات العبور.
النظر ف ةيكلة المصانع إدرايا وفنيا.

مضــر االجتماع كل من السادة:
االستاك /ةشام فوزى عز الدين.
الدكتور  /سامح السيد اسماعيل.
االستاذ  /محمد محمودعبد المحسن.
الدكتور /وليد فؤاد الحوش .
المهندس /طارق أممد مسن غيتة.

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس ادارة مستقل.
عضو مجلس ادارة مستقل.

رأس اإلجتماع ااستاك /ةشام فوزي عز الدين رئيس مجلس اإلدارة وقام سيادتف بترشيح:
أمينا لسراإلجتماع .
ـ االستاكة  /مروة محمد منير
وقد واف الجميع باإلجمــاع علـ ةذا الترشيح .
وفي ةوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة االجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا امكام
القانون رقم  159لسنة  ،1981والئحتف التنفيذية.
أعلن السيد  /رئيس االجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها ميث تم النظر في جدول ااعمال وبعد المناقشات
والمداوالت واف الجميع علي القرارات االتية :

المصنع  :مشروع  75فدان قطعة  – 64المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب  21كود  12577القرية الذكية
تليفون 02 39100024 – 02 39100023 :

Email :icmi_co@hotmail.com-info@icmiegypt.com

القرار االول
تمت مناقشة عطة العمل وتم الموافقة والتصدي باالجماع عل :
تفويض رئيس مجلس االدارة ف التسويات الخاصة بإنهاء اارصدة الدائنة طبقا بما جاء ف نموكج االفصاح
رقم . 48
اعادة تشغيل فروع الشركة بالعاشر من رمضان تمهيدأ لعودة االنتاج تدريجيا وتدبير التمويل الالزم الستيراد
عطوط االنتاج الحديثة طبقا لخطة الشركة الستكمال عطة الشركة كاملة طبقا للدراسات المعدة والساب
االفصاح عنها بنموكج . 48
تكليف أمد المكاتب باستخراج البطاقة االستيرادية العامة للشركة.
القرار الثان
الموافقة والتصدي باإلجماع عل :
تكليف رئيس مجلس االدارة بتشكيل لجنة من امد أعضاء مجلس االدارة واالستعانة بأية عبراء يستلزمهم
اامر للتفاوض عل شراء باق أسهم شركت نيو الفا والفا مديكا طبقا لالفصامات السابقة وطبقا بما جاء
بنموكج .48
القرار الثالث
الموافقة والتصدي باإلجماع عل :
الموافقة عل بيع المقر االدارى بعمارات العبور بقيمة  1.320.000جم (فقط مليون وثالثمائة وعشرون ألف
جنية مصري ال غير) وكلى لتوفير سيولة اةافية لتحقي اةداف الشركة وإعادة استئجارةا لمدة سنة لحين
توفير المقر البديل.
القرار الرابع .
الموافقة والتصدي باإلجماع عل :
الموافقة عل تفويض رئيس مجلس االدارة ف التعاقد مع االستشاريين والمدريين التنفذيين لتنفيذ عطة اعادة
الهيكلة كما جاء بدراسة الجدوى .
القرار الخامس
تفويض االستاكة /مروة محمد منير ف اتخاك االجراءات الالزمة العتماد محضر مجلس االدارة لدى الهيئة
العامة لالستثمار والمناط الحرة ولهم ف كلى كافة الصالميات من استالم وتسليم المستندات والتوقيع عن
الشركة أمام الهيئة لالنتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراتف واتخاك كافة االجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات
المجلس.
انته االجتماع في تمام الرابعة مساء عل ما إتخذ من قرارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إقـــــرار
اقر انا  /ةشام فوزي عزالدين صابر – رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ورئيس االجتماع بأنني مسئول
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر االجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وكلى في
مواجهة الغير والمساةمين بالشركة والهيئة العامة لالستثمار والمناط الحرة.
رئيس االجتماع

ةشام فوزى صابر
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