
 

 

 

 2021مارس   30يوم الثالثاء  انعقادهدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر 

"(  الشركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م )"  /  يتشرف السيد 

من عصراً   3:00وذلك في تمام الساعة  بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

الموافق   الثالثاء  تقنية    ،2021مارس    30يوم  باستخدام  الحديثة  االتصال  وسائل  خالل  من  -Eوذلك 

MAGLES وكذلك األعمال  بنود جدول  على  إلكترونياً  بعد  التصويت عن  المساهمين  للسادة  يمكن  ، حيث 

حضور االجتماع من خالل االتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من 

 خالل الرابط التالي:  

 

 

 
 

rebrand.ly/Edita 

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:  

واعتماد    2020ديسمبر    31اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في   .1

 التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه 
 

المستقلة و .2 المالية  القوائم  الحسابات عن  تقرير مراقب  المنتهية في  اعتماد  المالية  السنة    31المجمعة عن 

 2020ديسمبر 
 

 2020ديسمبر  31اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  .3
 

في   .4 المنتهية  المالية  السنة  عن  الشركة  أرباح  توزيع  والمتضمن  األرباح  توزيع  حساب  مقترح  اعتماد 

31 /12/2020 
 

 31/12/2020إخالء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في   .5
 

 انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة لمدة جديدة وتحديد صفاتهم  .6
 

 12/2021/ 31تحديد مكافئات وبدالت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية   .7
 

  بذات الشروط. وتجديد عقد المعاوضة الخاص بعقد اإلدارة لمدة مماثلة مجلس اإلدارة في ل الترخيص  .8
 

واعتماد التبرعات التي    31/12/2021تفويض مجلس اإلدارة في التبرع خالل السنة المالية المنتهية في   .9

 2020/ 12/ 31تمت خالل السنة المالية المنتهية في 
 

 . 31/12/2021د اتعابه عن السنة المالية المنتهية في  تعيين مراقب حسابات الشركة وتحدي  .10

 

 

 



 

 

 

 ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 

أعضاء مجلس  لكل مسام حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق األصالة أو بإنابة مساهم اخر من غير   •

 اإلدارة بتوكيل كتابي. 

العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من األصوات يجاوز  ال يجوز ألى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية   •

يج 10 ال  وبما  الشركة  رأسمال  من  االسمية  األسهم  مجموع  من  في  20وز  ا%  الممثلة  األسهم  من   %

 االجتماع.  

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

المقاص  مصر  شركة  األسهم من  إيداع  يفيد  الحفظ  أمناء  شركات  احدى  أو  المركزي  والقيد  وااليداع  ة 

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

 كاملة على األقل. 

مرفق به السيرة الذاتية للمرشح  على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بطلب   •

االلكتروني  بالبريد  قبل    Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg  التالي    للشركة سواء  إيصال  مقابل  باليد  أو 

األقلالموعد   أيام على  بثالثة  االجتماع  المساهمين  المقرر النعقاد  تحت تصرف  الطلبات  هذه  ، وتوضع 

لالطالع في اجتماع الجمعية العامة العادية بعد فحصها من قبل الشركة للتحقق من توافر الشروط والضوابط  

 . المنصوص عليها قانوناً في السادة المرشحين

الع • العامة  الجمعية  اجتماع  يكون  اال  ال  يمثلون    إذاادية صحيحاً  مساهمون  مال  50حضره  من رأس   %

الجمعية   تنعقد  القانوني االزم لصحة االنعقاد  النصاب  اكتمال  المصدر والمدفوع وفي حالة عدم  الشركة 

المحددين  وبنفس آلية االنعقاد المقررة لالجتماع األول  العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالي في ذات الزمان  

 دعوة ويكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت األسهم الممثلة فيه. بال

 تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية األسهم الممثلة في االجتماع.  •

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

 مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثالثة أيام على األقل. المسجل أو باليد في 

التنفيذية    ةمن الالئح  228/ 221كافة 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 من اليوم المقرر النعقاد االجتماع    الساعة الثانية والنصف عصراً علماً بانه سوف يتم اعتباراً من  

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

 من خالل الرابط الموضح أعاله.  يفي النظام للتسجيل والتصويت اإللكترون 

 مجلس اإلدارة والعضو المنتدب    رئيس

  برزى عزيزهانى تبيه  .م    
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