
 

 القابضة ش.م.م لإلستثماراوراسكوم شركة 

 والئحته التنفيذية 1992( لسنة 95وفقا ألحكام القانون رقم )

 كورنيش النيل  -29الدور  -البرج الجنوبي -أ( مبني النايل سيتي2005المقر الرئيسي )

 مصر -القاهرة -12211رملة بوالق  

 مصري ه( مليار جني22رأس المال المرخص به: )

 ( جنية مصري )مدفوع بالكامل(2,203,190,060,40المال المصدر: )رأس 

 ( سهم5,245,690,620عدد األسهم المصدرة: )

 القاهرة (394061): سجل تجاري رقم

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العاديةغيرملخص قرارات الجمعية العامة 

 ش.م.م القابضة لإلستثمارلمساهمي شركة اوراسكوم 

 والنصف ظهراً  لثةالثافي تمام  2019 /19/8الموافق  ثنينااليوم  المنعقد

  –( Conrad Cairo Hotelفندق كونراد )بالعنوان الكائن 

 محافظة القاهرة – بوالق –كورنيش النيل  1191 (Salon Diplomat)صالون دبلومت 

 الحضور:

 مراقب حسابات الشركة. -(KPMG) حسنمحمد األستاذ/  مراقب الحسابات: /ديالس

 .)مستقل( - نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي –المهندس/ عقيل حامد بشير  رئيس االجتماع:

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين: 

 ؛)مستقل( - تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة غير –المهندس/ عقيل حامد بشير  •

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )من ذوي الخبرة(؛ -مان يسل الطيب أيمناألستاذ/  •

 )مستقل( –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة  - السيد/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان •

 .)مستقل( - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -األستاذ/ محمد حمدان عشماوي  •

 

ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني  لشركةالمصدر لإجمالي رأس المال من تقريباً %  58 نسبة الحضوروقد بلغ اجمالي 

 لحضور االجتماع، وأعلن رئيس االجتماع صحة هذا االجتماع.

 

 تعيين كل من السادة:  جماع علىإلالعادية باغير وافقت الجمعية 

 

 ممدوح عبد الرازق مصطفى /األستاذأمين سر االجتماع:  

 لبيب عمر ىسلم /ةاألستاذو شريف ماهر سامياألستاذ/ فارزي األصوات: 

 

 العادية باتخاذ القرارات التالية:غير قامت الجمعية العامة 

 

نظام  بإدخال( من النظام األساسي للشركة 46( و)21تعديل المادتين ) على موافقةالقرر المساهمون باألغلبية  :القرار األول

 .التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس اإلدارة كلما كان ذلك ممكنًا

 

من خالل منح أسهم مجانية للعاملين  تحفيزالثابة واالاعتماد تطبيق نظام  على موافقةالقرر المساهمون باألغلبية  :يالقرار الثان

كما قرر المساهمون الموافقة    ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن.  والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة

 نموذج عقد التخصيص المزمع توقيعه مع المستفيدين من النظام.على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من عصر نفس اليوم. الرابعةختتم االجتماع في حوالي الساعة إ

مدير قطاع عالقات المستثمرين  

أ/ مروان حسين   



 


