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 عاديةغير جمعية عامة دعوة لحضور اجتماع 

 شركة مستشفى كليوباترا )ش.م.م.(ل
 1997لسنة  8 خاضعة ألحكام القانون رقم –شركة مساهمة مصرية 

 199393مقيدة مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم 

 مصريجنيه  800.000.000  رأس المال المرخص به 

 مصريجنيه  100,000,000رأس المال المصدر والمدفوع 

العادية للشركة غير شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة  يتشرف مجلس ادارة
الكائن  بفندق تريومفوذلك الواحدة ظهرأ تمام الساعة  في 30/09/2017 الموافق السبتوالمقرر انعقادها، بمشيئة هللا، يوم 

 مصر الجديدة القاهرة  شارع الخليفة المأمون تقاطع شارع احسان عبد القدوسفي 
 

 :ياألعمال التالوذلك للنظر في جدول 
 

زيادل ر سةةةمال الةةةةرنل وم ررات و وجه اسةةةتمدا  في اعتماد الدراسةةةل المةدمل مد ردارل الةةةةرنل سةةةة    سةةة ا   النظر -1

 .المصدر والمرخص سه

في ضةء      سة ا  زيادل ر سةمال الةةرنل المصةدر والمرخص سهاد تةرير مراقب حسةاسات الةةرنل سةة النظر في اعتم -2

 ر سمال الةرنل المصدر والمرخص سه.الدراسل المعدل مد ردارل الةرنل سة   استمدا  زيادل 

رلى  )ثمانمائل مليء  جنيه مصةةةر   جنيه مصةةةر  800.000.000سه مد المرخص زيادل ر سةةةمال الةةةةرنل النظر في  -3

  مد النظا  األسةةاسةةي للةةةرنل وت ءي  6المادل ) لتعديو  )اثنا  مليار جنيه مصةةر  جنيه مصةةر  2.000.000.000

 تعديالت تطل ها الجهات اإلداريل.   ادخال في التءقيع على عةد التعديل والسيد/ رئيس مجلس اإلدارل 

ى رل )مائل مليء  جنيه مصةةةةةةر   جنيه مصةةةةةةر  100.000.000المصةةةةةةدر مد ر سةةةةةةمال الةةةةةةةرنل زيادل النظر في  -4

جنيه مصةةةر  )سةةة عمائل  700,000.000سزيادل قدرها ثمانمائل مليء  جنيه مصةةةر    جنيه مصةةةر  800.000.000

ل رصةةةةةةةدار عةةدد مليء  جنيةةه مصةةةةةةر   عد ةريد دعءل قةةدامى المسةةةةةةةاهميد لالنتتةةا  في  سةةةةةةه  الزيةةادل مد خال

جنيه مصر  )خمسء   0.50)مليار و رسعمائل مليء   سه  يت  االنتتا  فيها سالةيمل االسميل ال الغل  1,400,000.000

وللجمعيل النظر في تعديل مةدار  سه   .قرش  للسه  الءاحد )مع رعمال تداول حد االنتتا  من صل عد السه  األصلي 

   االنتتا  فيها.الزيادل المةرر رصدارها والتي سيت

في اتماذ نافل اإلجرا ات الالزمل  اإلدارل  و العضةةء المنتد رئيس مجلس  نائبت ءي  السةةيد/ رئيس مجلس اإلدارل او  -5

لإلعال  عد دعءل قدامى المسةةةةةةةاهميد لالنتتا  في  سةةةةةةه  الزيادل وتتديد مءاعيد فتك والد سا  االنتتا  في الزيادل 
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السةةةةةةه  ممد له التد في االنتتا  في الزيادل وتتديد جهل تلةى االنتتاسات وذل  سعد وتتديد مءاعيد حامل ومةةةةةةةتر  

 مءافةل الهيئل العامل للرقاسل الماليل والتنسيد مع شرنل مصر للمةاصل واإليداع والةيد المرنز  وال ءرصل المصريل.

د االنتتا  تتديد مدل تداول ح في د نائب رئيس مجلس اإلدارل  و العضةةء المنتو  رئيس مجلس اإلدارل ت ءي  السةةيد/  -6

العامل للرقاسل  وتاريخ سد  التداول ونـةةةةةةةةهايته ومسةةتتةيه وذل  سعد مءافةل الهيئل األصةةليفي الزيادل من صةةالع عد السةةه  

 الماليل والتنسيد مع شرنل مصر للمةاصل واإليداع والةيد المرنز  وال ءرصل المصريل.

ع لما 7، 6 و مد ي ءضةةه في تعديل المادتيد )النظر في ت ءي  مجلس ردارل الةةةرنل  -7   مد النظا  األسةةاسةةي للةةةرنل وفةا

، وت ءي  مجلس ردارل الةةةةةرنل  و مد ي ءضةةةةه في رتما  نافل رجرا ات زيادل ر سةةةةمال يسةةةة ر عنه االنتتا  في الزيادل

 الةرنل  ما  نافل الجهات اإلداريل والتكءميل المنءة سها.

  مد النظا  األسةةاسةةي للةةةرنل 7، 6)النظر في ت ءي  السةةيد رئيس مجلس اإلدارل في التءقيع على عةد تعديل المادتيد  -8

   تعديالت قد تطل ها الهيئل العامل لالسةةةةةةتامار والمناةد الترل  و الهيئل العامل للرقاسل الماليل  و ال ءرصةةةةةةل  وردخال

 المصريل  و  يل جهل رداريل.

 :اآلتي إلى المساهمين يادةس عناية ونوجه
 

نابة لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق األصالة أو إنابة مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط لصحة اإل

 أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي موثق.

لحضور على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب من أحد امناء الحفظ المعتمدين يفيد تجميد األسهم 

 قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل.االجتماع 

 الجمعيةعلى فقط مين تتعلق بالموضوعات المعروضة كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة، وترحب اإلدارة بتلقي أسئلة من السادة المساه

مصر الجديدة  –شارع كليوباترا  41 ،39 سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسيارسالها  يتم والتي

 بثالثة أيام على األقل. الجمعيةقبل الموعد المقرر النعقاد القاهرة 

 159من الالئحة التنفيذية للقانون  207حكام المادة مع مراعاة أللة في غير المسائل المدرجة ضمن جدول األعمال ال يجوز للجمعية المداو

 1981.لسنة 

                                                                                         


