دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لالتصاالت (ش0م0م)
والمقرر إنعقادها يوم األربعاء الموافق 2015/3/25
يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لالتصاالت (ش0م0م) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
(إجتماع أول) المقرر إنعقاده فى تمام الساعة الثامنه صباح يوم األربعاء الموافق  25مارس  2015بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو 28
طريق مصر إسكندرية الصحراوى وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى الالزم لصحة اإلجتماع األول تنعقد الجمعية العامة العادية إلجتماع
ثان يعقد فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق  2015/3/26فى نفس المكان ويكون اإلجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد
األسهم الممثلة فى اإلجتماع.

وذلك للتداول فى جدول األعمال التالى:
-1

النظر فى إعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية فى .2014/12/31

-2

النظر فى إعتماد تقرير السيد /مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى .2014/12/31

 -3النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى .2014/12/31
-4

النظر فى إعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى  2015/12/31وتحديد أتعابه السنوية عن هذا العام.

 -5النظر فى الموافقة على إخالء طرف إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم بالشركة خالل السنة المالية المنتهية فى
.2014/12/31
 -6النظر فى إعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خالل الفترة من تاريخ آخر إنعقاد للجمعية العامة للشركة
وحتى تاريخه.
 -7النظر فى الترخيص لمجلس اإلدارة بالتبرع خالل  2015فى اطار المسئولية اإلجتماعية للشركة تجاه المجتمع.
 -8النظر فى تحديد بدالت الحضور واإلنتقال ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى .2015/12/31
 -9النظر فى الترخيص لمجلس اإلدارة أو من يفوضه بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعامالت مع أطراف ذات العالقة خالل العام
.2015
 -10النظر فى الموافقة على حساب توزيع األرباح المقترح عن السنة االمالية المنتهية فى .2014/12/31
 -11النظر فى إعتماد إجراء تسويات جرد أراضى ومبانى الشركة.
 -12النظر فى الموافقة على إستبعاد قطعة أرض معهد التدريب بمدينة نصر بإجمالى مساحة  4323.33متر مربع من أصول الشركة
ونقل الملكية إلى الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:


لن يكون اإلجتماع صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل.



لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق األصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء
مجلس اإلدارة ،ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما .و اليجوز ألى مساهم أن يمثل
عن طريق الوكالة فى إجتماع الجمعية عددا من األصوات يجاوز ( )%10من مجموع األسهم األسمية لرأس مال الشركة وبما ال يجاوز
( )%20من األسهم الممثلة فى اإلجتماع.



كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادرا قبل انعقاد
الجمعية العامة العادية بثالثة أيام على األقل من أحد أمناء الحفظ بالألسهم التى يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على
األسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.



اإلستفسارات واألسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة فى مقر الشركة
فى الكيلو  28طريق مصر اسكندرية الصحراوى -القرية الذكية مبنى  B7مكتب رئيس قطاع اإلعالم وعالقات المستثمرين الدور
الثانى سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل.



سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول األعمال.



يقتصر حضور اإلجتماع على المساهم دون مرافقين ،ويلزم الحضور قبل اإلجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى
الكشوف.



توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها بالمواد  221،220،219من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة  1981قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة فى الكيلو  28طريق مصر اسكندرية الصحراوى -القرية الذكية،
مبنى  B7مكتب رئيس قطاع اإلعالم وعالقات المستثمرين الدور الثانى وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية.
واهلل ولى التوفيق،،،
رئيس مجلس اإلدارة

"مهندس /عمر الشيخ"

