القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
" " Cairo For Investment &Real Estate Development S.A.E
شركة مساهمة مصرية
خاضعة ألحكام القانون رقم  159لسنة 1981
املركز الرئيسى  36 :ش الشيخ امحد الصاوى – املنطقة السادسة – مدينة نصر
رأس املال املرخص به 500 :مليون جنيه

رأس املال املصدر واملدفوع  219116130مليون جنيه

لحضـور إجتمـاع الجمعية العمومية العاديــة للشركــة

دعوة

السادة مساهمى الشركة
تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الثالثاء الموافق  2020/12 / 1فى
تمام الساعة الثانية والنصف

ظه ار بمقر جامعة بدر

جدول أعمرال اجتماع الجمعيرة العمومية العاديرة:

•
•
•

النظر فى التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المالية المنتهية في .2020/8/31
النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن عن الفترة المالية المنتهية في 2020/8/31
النظررر فررى التصررديق عرررلى الميرقانيرررة وقاومررة الرردما والق رواوم الماليررة ا مررر واإليضرراحات المتممررة لهررا عررن عررن الفترررة الماليررة
المنتهية ففي .2020/8/31

•
•
•
•
•

النظر فى إبراء ذمة السادة رويس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عن الفترة المالية المنتهية في .2020/8/31
النظر فى تحديد بدالت حضور ومصروفات انتقاالت السادة اعضاء مجلس اإلدارة عن العام .2020
النظر فى تعيين  /تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في .2021/8/31
المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
النظر فى الترميص مقدما بإب ارم عقود المعاوضة المقمع إبرامها عن العام المالي المنتهى فى 2021 /8/31

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلى :

•
•
•

على كا مساهم يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبا إنعقاد الجمعية بثالثة أيام على ا قا .
مرفقات جدول ا عمال متوفرة وموجودة بمقر الشركة (  36ش الشيخ احمد الصاو – المنطقة السادسة – مدينة نصر )
أ أستفسررارات او أسررةلة تتعلررق بالموضرروعات المعروضررة علررى الجمعيررة العموميررة العاديررة للشررركة يتعررين تقررديمها إلررى المركررق
الرويسى للشركة قبا إنعقراد اجتمراع الجمعيرة بثالثرة أيرام علرى ا قرا .وتقتصرر المناقشرة فرى إجتمراع الجمعيرة العموميرة العاديرة

حول ما ورد بجدول ا عمال فقط .

•

حضور االجتماع مقصور على المساهم دون إصطحاب مرافقين .

وهللا ولى التوفيق

رويس مجلس اإلدارة

د /حسن حسن القررال
لألستعالم :ت 22747380 – 22758921 -22741667 :

ف22729723:

القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
" " Cairo For Investment &Real Estate Development S.A.E
شركة مساهمة مصرية
خاضعة ألحكام القانون رقم  159لسنة 1981
املركز الرئيسى  36 :ش الشيخ امحد الصاوى – املنطقة السادسة – مدينة نصر
رأس املال املرخص به 500 :مليون جنيه

رأس املال املصدر واملدفوع  219116130مليون جنيه

لحضـور إجتمـاع الجمعية العمومية غير العاديــة للشركــة

دعوة

السادة مساهمى الشركة
تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العموميرة العاديرة المقررر عقردها يروم الثالثراء الموافرق 2020/12 / 1
فى تمام الساعة الثالثة والنصف

ظه ار بمقر جامعة بدر

جدول أعمرال اجتماع الجمعيرة العمومية غير العاديرة:
النظر فى تعديا المادة  4من النظام االساسى للشركة

للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلى :

•
•
•

على كا مساهم يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبا إنعقاد الجمعية بثالثة أيام على ا قا .
مرفقات جدول ا عمال متوفرة وموجودة بمقر الشركة (  36ش الشيخ احمد الصاو – المنطقة السادسة – مدينة نصر )
أ أستفسررارات او أسررةلة تتعلررق بالموضرروعات المعروضررة علررى الجمعيررة العموميررة العاديررة للشررركة يتعررين تقررديمها إلررى المركررق
الرويسى للشركة قبا إنعقراد اجتمراع الجمعيرة بثال ثرة أيرام علرى ا قرا .وتقتصرر المناقشرة فرى إجتمراع الجمعيرة العموميرة العاديرة

•

حول ما ورد بجدول ا عمال فقط .
حضور االجتماع مقصور على المساهم دون إصطحاب مرافقين .

وهللا ولى التوفيق

رويس مجلس اإلدارة

د /حسن حسن القررال
لألستعالم :ت 22747380 – 22758921 -22741667 :

ف22729723:

