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 املصدر واملدفوع  233116130مليون جنيه

رأس املال املرخص به 500 :مليون جنيه

لحضـور إجتمـاع الجمعية العمومية العاديــة للشركــة

دعوة

السادة  /مساهمى الشركة
السادة  /الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
السادة الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العموميةة العاديةة المرةرر عرةداا يةوم األربعةا

الموافة  2021/12 /1فة

تمام الساعة الثانية والنصف ظه ار بمرر جامعة بدر بمدينة بدر بالراارة وف حالة عدم توافر النصاب الرةانون لصةحة إجتمةاع الجمعيةة العمومية
العادية األول فسوف تنعرد الجمعيةة فة إجتمةاع ةا فة تمةام السةاعة الثالثةة والنصةف مة نفةس اليةوم وفة نفةس الموةا وإلعةد ا جتمةاع الثةان

صحيحاً اياً كا عدد األسهم الممثلة في

.

جدول أعمةال اجتماع الجمعيةة العمومية العاديةة:

•
•
•
•
•
•

النظر ف التصدي عل تررإلر مجلس ا دارة ع العام المالي المنتهي في .2021/8/31
النظر ف التصدي عل

تررإلر السيد مراقب حسابات الشركة ع العام المال المنتهي في 2021/8/31

النظر ف التصدي عةل الميةزانيةة وقائمة الدخل والروائم المالية األخرى وا يضاحات المتممة لهةا عة عة العةام المةال المنتهةي
ففي .2021/8/31
النظر ف إب ار ذمة السادة رئيس وأعضا مجلس ا دارة ع العام المال المنتهي في .2021/8/31
النظر في انتخاب أعضا السادة مجلس إدارة الشركة طبرا التصوإلت التراكمي
النظةةر فة تحديةةد بةةدضت حضةةور ومصةةروفات انترةةاضت السةةادة اعضةةا مجلةةس ا دارة واللجةةا المنقثرةةة مة المجلةةس عة

العةةام

المال .2022/2021

•
•
•
•

النظر ف تعيي  /تجديد تعيي السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب ع العام المالي المنته في .2022/8/31
النظر في ترحيل  /توزإلع األرباح ع العام المالي المنته في 2021/8/31
المصادقة عل تررإلر حوكمة الشركات
النظر ف الترخيص مردماً بإبرام عرود المعاوضة المزمع إبرامها مع اضطةرف ذات عققةة عة العةام المةالي المنتهة فة /8/31
2022

ونوج عناية السادة مساامي الشركة إل مايل :
•
•

مرفرات جدول األعمال منشورة مع اذه الدعوة وموجودة بمرر الشركة (  36ش الشيخ احمد الصاوى – المنطرة السادسة – مدينة نصر.
كل مساام يرغب ف حضور إجتماع الجمعية االعمومي

العادية للشركة يتعي علي أ يردم كشفاً بأسهم الشركة الت يمتلكها صادراً ومعتمداً م أحد

أمنا الحفظ ومرفراً ب شهادة بتجميد التعامل عل اذه األسهم وذلك ققل انعراداا بثق ة أيام عل اضقل وذلك خقل ساعات العمل الرسمية لجميع أيام اضسقوع
ماعدا الجمعة و السقت  ،لحي انتها اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .

•

أى أستفسارات او أسئلة تتعل بالموضوعات المعروضة عل الجمعية العمومية العادية للشركة يتعي ترديمها إل المركز الرئيس للشركة ققل أنعراد

اجتماع الجمعية بثق ة أيام عل األقل .وترتصر المناقشة عل اجتماع الجمعية االعمومي العادية حول ماورد بجدول األعمال فرط .
•

حضور األجتماع مرصور عل المساام دو أصطحاب مرافري .
وهللا ول التوفي

ألستعالم :ت 22747380 – 22758921 -22741667 :

رئيس مجلس ا دارة

د /حس حس الرةةق

ف22729723:

