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خاضعة لقانون االستثمار

)أولإخطار  )
شركة مساھمة مصریة خاضعة لقانون االستثمار للدواجنالقاھرة شركة

مكتب الجیزة ٢٦/٧/١٩٧٧بتاریخ٤٢٤٤٤تجارى رقم سجل
جنیھ٣٤٨٫٣٦٤،٨٠٠جنیھ رأس المال المصدر والمدفوع ملیاررأس المال المرخص بھ 

دعوه لحضور الجمعیة العامة العادیة
اجتماع الجمعیة العامة العادیةلحضورلس إدارة الشركة بدعوة سیادتكم رئیس مجیتشرف
بمشیئة هللا یوم ذلك وانیة والنصف بعد الظھر وما بعدھاالثاعتبارا من الساعة للشركة
وذلك القاھرة–بفندق ماریوت  الزمالك -صالون فیربقاعة ٥/٢/٢٠١٥الموافقالخمیس

-:اآلتي جدول األعمال للنظر في 
٢٠١٤/ ٣١/١٢عن نشاط الشركة للسنة المالیة المنتھیة في اإلدارةتقریر مجلس عرض -١
٣١/١٢/٢٠١٤المنتھیة في المالیةتقریر مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة عرض -٢
.٣١/١٢/٢٠١٤اعتماد القوائم المالیة عن السنة المالیة المنتھیة في -٣
٣١/١٢/٢٠١٤المنتھیة في المالیةالموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح السنة -٤
٢٠١٤/ ٣١/١٢المالیة المنتھیة السنةإخالء مسئولیة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن -٥
.ھماأتعابوتحدید ٢٠١٥حسابات الشركة للسنة المالیة اتعیین مراقب-٦
٢٠١٥وحدوده خالل السنة المالیة جنیةلمجلس اإلدارة بالتبرع فیما زاد عن ألف الترخیص-٧
.مجلس اإلدارة انتخاب -٨
-:ما یلي نوجھ عنایة سیادتكم إلى، 
على الجمعیة في حالة وجود أیة أسئلة أو استفسارات بخصوص الموضوعات المعروضة -١

.بثالثة أیام على األقل الجمعیةبل انعقادتقدیمھا إلى المركز الرئیسي للشركة قیتعین
١٩٨١لسنة ١٥٩والمستندات المنصوص علیھا في القانون تیمكن االطالع على البیانا-٢

.ومواد الئحتھ التنفیذیة بمقر الشركة قبل انعقادھا بثالثة أیام على األقل 
لشركة من تاریخ نشر ھذا یوقف قید التنازالت عن األسھم ونقل ملكیتھا في سجل ا-٣

.اإلعالن وحتى انتھاء أعمال الجمعیة 
كشف حساب یجب على السادة المساھمین الذین یرغبون في حضور االجتماع أن یقدموا -٤

وراق المالیة متضمنا لألسھم التي یحوزونھا والمودعة لدى إحدى  شركات إدارة سجالت األ
وذلك قبل انعقاد الجمعیة العامة تجمید رصید األسھم الموضح بكشف الحساب لغرض الجمعیة

.بثالثة أیام على األقل 
یوم الواحدة والنصف بعد الظھرسوف یتم تسجیل حضور السادة المساھمین من الساعة -٥

.دقیقة قبل بدء الجلسةة وعشرون الثانیأن ینتھي التسجیل في تمام الساعة االجتماع علي
واإلیضاحات المتممة لھا  تم نشر القوائم المالیة المختصرة للسنة المالیة ٢٠١٤ تنویھ- -٦

.١٩/١/٢٠١٥البورصة بتاریخ طن وولابجریدتيوتقریري مراقبا الحسابات 
).مومصروفات االنتقال یتحملھا المساھ) ال یسمح باصطحاب من لیس لھ حق الحضور(عفوا

ممدوح عبد الوھاب شرف الدین/ األستاذ الدكتور 
رئیس مجلس اإلدارة
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ملخص تقریر مجلس اإلدارة  

٢٠١٣ ٢٠١٤ )جنيه( 
506 542 422 132

44 081 36 874

181 832 239 759

ـــ ــــ بيع   
172 651 233 385












































































