
 

GB Auto S.A.E.  
Subject to the provisions of Law No. 159 of 1981  

Authorized Capital of 400 million pounds - Issued and 
Paid-up Capital 129 million pounds  

 
Invitation to attend the Extraordinary General Assembly 

 
Eng. Mohamed Abdel Wahab, Chairman of the Board is 
honored to invite you to attend the Extraordinary General 
Assembly Meeting of the company on Thursday the 28th of 
January, 2010 at exactly 10:00 am.  Located at the Smart 
Village - main meeting room - Cairo-Alexandria Desert Road - 
28 KM, 
To discuss the following agenda: 
1. Considering the actions that have been taken on the 

issuance of bonds and its purpose. 
2. Considering the expected company's investments through 

the issuance of bonds.  
3. Consider delegating the Board of Directors to take all 

necessary measures to execute the process of issuing 
bonds.  
 

We would like to draw your attention to the following:  
• Every shareholder has the right to attend the Extraordinary 

General Assembly Meeting originality or on behalf of another 
shareholder who is not a member of the Board of Directors 
conditioning a written proxy.  

• The shareholders wishing to attend the Extraordinary 
General Assembly Meeting should prove that they deposited 
their shares in a trustee of the Central Custodian and also to 
have a statement clarifying that their balance of shares is 
freezed, this should be at least three days prior to the EGM. 

• The Extraordinary General Assembly Meeting is valid if the 
attendance of the shareholders represents half of the capital, 
in case there is no quorum for the first meeting, a second one 
will be held at 11:0 am, on the same day regardless the 
number of shares represented and the decisions to be taken 
according to an absolute majority of the shares represented 
at the meeting.  

•  May not be any debates in other items not included in the 
agenda.  

•  Decisions of the EGM taken according to an absolute 
majority of the shares represented at the meeting. 

• In order to facilitate the transportation of the company’s 
shareholders wishing to attend the EGM, A bus -carrying the 
company logo- will be available in Abdel Moneim Riad 
Square – Down Town, at 8:30 am. 

 
 
 
 
 
Eng. Mohamed Mahmoud Abdel-Wehab 
Chairman 

.م.م.شركة جي بي أوتو ش  
١٩٨١لسنة  ١٥٩خاضعة ألحكام قانون رقم   

مليون  ١٢٩رأس المال المصدر والمدفوع  - مليون جنيه  ٤٠٠رأس المال المرخص به 
 جنيه

 
 دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

 
محمد محمود عبد الوھاب رئيس مجلس اإلدارة بدعوة سيادتكم لحضور / يتشرف المھندس

 ٢٨الخميس الموافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمحدد انعقادھا في يوم 

قاعة  –في تمام الساعة  العاشرة صباحاً بالعنوان الكائن بـ القرية الذكية  ٢٠١٠يناير 

  ،طريق مصر إسكندرية الصحراوي ٢٨الكيلو  - سية االجتماعات الرئي

    - :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي
 .لنظر في اإلجراءات التي تم اتخاذھا بشأن إصدار السندات و غرض اإلصدار .١
 .النظر في استثمارات الشركة المتوقعة من خالل إصدار السندات .٢
الالزمة لالنتھاء من تنفيذ  النظر تفويض مجلس اإلدارة في إتخاذ كافة اإلجراءات .٣

 .عملية إصدار السندات

  : ونود أن نوجه عناية سيادتكم لألتي 
لسيادتكم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق األصالة أو إنابة مساھم أخر  •

عنكم من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة بتوكيل 

 . كتابي

المساھمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنھم يجب على السادة  •

قد أودعوا أسھمھم لدى أحد أمناء الحفظ المركزى على أن يكون الحضور بكشف 

حساب صادر متضمنا تجميد رصيد األسھم بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد 

 .الجمعية بثالثة أيام على األقل

غير العادية صحيحا إذا حضره مساھمون يمثلون نصف  يكون اجتماع الجمعية العامة •

رأس المال على األقل وإذا لم يتوافر الحد األدنى للنصاب القانونى في االجتماع األول 

يعقد االجتماع الثاني في الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم أيا كان عدد 

طلقة لألسھم الممثلة في األسھم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية باألغلبية الم

 .االجتماع

 .ال يجوز المداولة في غير البنود المدرجة في جدول األعمال •

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باألغلبية المطلقة لألسھم الممثلة في  •

 . االجتماع 

تـسھيالً للسادة مساھمي الشركة الراغبين في حضور الجمعية، تقرر تخصيص اتوبيس  •

حامالً شعار  –و سيتواجد االتوبيس . يادتكم من و إلي مقر انعقاد الجمعيةلنقل س

في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير في تمام الساعة الثامنة و النصف  -الشركة 

 ً   . صباحا

  د عبد الوھابوممد محمح/ المھندس
رئيس مجلس اإلدارة


