
 2021 ابريل 4العادية والمقرر انعقاده يوم غير دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 

 

"( بدعوة السادة مساهمي الشركة الشركةمجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م )"يتشرف 

، وذلك من 2021ابريل  4 من يومعصرا  3وذلك في تمام الساعة  لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن E-MAGLESخالل وسائل االتصال الحديثة باستخدام تقنية 

ً على بنود جدول األعمال وكذلك حضور االجتماع من خالل االتصال المرئي والذي يعتبر  بعد إلكترونيا

 التالي:حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خالل الرابط 

  

 

 

 
 

rebrand.ly/Edita       

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي: 
 

 اعتماد تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خالل اعدام أسهم الخزينة؛   .1

 

 ( من النظام األساسي للشركة؛7( و)6الموافقة على تعديل المواد ) .2

 

 النظام األساسي للشركة.( من 5سنة وتعديل المادة ) 25اعتماد تجديد مدة الشركة  .3

 

 ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أعضاء م حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق األصالة أو بإنابة مساهم اخر من غير هلكل مسا •

 مجلس اإلدارة بتوكيل كتابي.

عن طريق الوكالة عدد من األصوات  غير العاديةال يجوز ألى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة  •

% من األسهم الممثلة في 20وز ا% من مجموع األسهم االسمية من رأسمال الشركة وبما ال يج10يجاوز 

 االجتماع. 

على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد  •

والقيد المركزي أو احدى شركات أمناء الحفظ يفيد إيداع األسهم  صادر من شركة مصر المقاصة وااليداع

وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انفضاضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثالثة 

 أيام كاملة على األقل.



من رأس مال % 50حضره مساهمون يمثلون  إذاال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اال  •

 .الشركة المصدر والمدفوع

 .ثالثة ارباع األسهم الممثلة في االجتماعتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية  •

أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة  •

رئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثالثة أيام على بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة ال

 األقل.

التنفيذية  ةمن الالئح 221/228كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة  •

السادس من  –متاحة لالطالع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد  1981لسنة  159للقانون رقم 

 الجيزة خالل مواعيد العمل الرسمية. -( المحور المركزي13القطعة رقم ) -أكتوبر

 

إتاحة التصويت االلكتروني  من اليوم المقرر النعقاد االجتماع 2:30الساعة علماً بانه سوف يتم اعتباراً من 

واإلجراءات المدرجة في النظام  على بنود جدول اعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات

 من خالل الرابط الموضح أعاله.  يللتسجيل والتصويت اإللكترون

 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المندب 

 م. هانى نبيه عزيز برزى 

 

 

 


