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�سركة بايونريز القاب�سة للإ�ستثمارات املاليـة
169 طريق العروبة – م�ضر اجلديدة - القاهرة �ضركة م�ضاهمة م�ضرية خا�ضعة لأحكام 

القانون 95 ل�ضنة 1992 ولئحته التنفيذية - �ضجل جتارى رقم 384128 القاهرة 
راأ�س املال املرخ�س به 10 مليار جنيه - راأ�س املال امل�ضدر واملدفوع 3601864970 جنيه
)موزع على 720372994 �ضهم بقيمة اإ�ضمية خم�ضة جنيهات م�ضرية لل�ضهم الواحد(

اإخطار اأول

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
وليد محمد زكى

 يت�ضرف جمل�س ادارة �ضرك��ة بايونريز القاب�ضة لال�ضتثمارات املالية �س.م.م 
بدع��وة ال�ض��ادة امل�ضاهمني حل�ض��ور اجتماع اجلمعي��ة العامة العادي��ة لل�ضركة 
واملق��رر انعق��اده يف متام ال�ضاعة الرابع��ة والن�ضف ع�ضراً ي��وم الثالثاء املوافق 
2018/06/12 بفندق ريني�ضان�س كايرو مرياج �ضيتي والكائن بالطريق الدائري- 

مرياج �ضيتي التجمع الأول – القاهرة اجلديدة - القاهرة.
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى : 

�لنظ���ر يف �إعتماد �لدر��سة �ملقدمة م���ن �إد�رة �ل�رشكة و�ملت�سمنة �أ�سباب ومربر�ت زيادة ر�أ�سمال 
�ل�رشكة �مل�سدر و�ملدفوع

�لنظر يف �إعتم���اد تقرير مر�قب ح�سابات �ل�رشكة ب�ساأن �أ�سباب زي���ادة ر�أ�سمال �ل�رشكة �مل�سدر 
و�ملدفوع يف �سوء �لدر��سة �ملعدة من �إد�رة �ل�رشكة

�لنظر يف زيادة ر�أ�سمال �ل�رشكة �مل�سدر و�ملدفوع من 3601864970 جنيه �إىل 4682424970 جنيه 
م����رشي بزيادة قدرها 1080560000 جني���ه موزعة على عدد  216112000 �سه���م بالقيمة �لإ�سمية 

وقدرها خم�سة جنيهات لل�سهم بالإ�سافة �ىل ع�رشة قرو�ش لل�سهم كم�ساريف �إ�سد�ر ، عن طريق 

دع���وة قد�مى �مل�ساه�مني للإكتتاب يف �أ�سه���م �لزيادة كٌل بح�سب ن�سبة م�ساهمته فى ر�أ�ش �ملال 

ويتم �سد�د قيمة �لزيادة نقدً� ، مع �إعمال تد�ول حق �لإكتتاب منف�سَل عن �ل�سهم �لأ�سلي .

�لنظ���ر يف تفوي�ش �ل�سيد رئي�ش جمل�ش �لإد�رة �أو من يفو�س���ه يف �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �للزمة 
للإعلن عن دعوة قد�مى �مل�ساهمني للإكتتاب يف �أ�سهم �لزيادة وحتديد مو�عيد فتح وغلق باب 

�لإكتت���اب يف �لزيادة وحتديد مو�عيد حامل وم�سرتي �ل�سهم مم���ن له حق �لإكتتاب يف �لزيادة 

وحتدي���د جهة تلقي �لإكتتاب وكذ� دعوة �لإكتتاب يف تغطي���ة �لأ�سهم �لتي مل يتم �لإكتتاب فيها 

يف �ملرحلة �لأوىل وذلك بعد مو�فقات �لهيئة �لعامة للرقابة �ملالية و�لتن�سيق مع �رشكة م�رش 

للمقا�سة و�لإيد�ع و�لقيد �ملركزي و�لبور�سة �مل�رشية

�لنظر يف تفوي�ش �ل�سي���د رئي�ش جمل�ش �لإد�رة �أو من يفو�سه يف حتديد مدة تد�ول حق �لإكتتاب 
يف �أ�سه���م �لزيادة منف�سل عن �ل�سه���م �لأ�سلي وتاريخ بدء �لت���د�ول ونهايته وم�ستحقيه وذلك 

بع���د مو�فقة �لهيئة �لعامة للرقابة �ملالية و�لتن�سيق مع �رشكة م�رش للمقا�سة و�لإيد�ع و�لقيد 

�ملركزي و�لبور�سة �مل�رشية

�لنظ���ر يف تفوي�ش جمل�ش �لإد�رة �أو م���ن يفو�سه يف تعديل �ملادتني 6و7 م���ن �لنظام �لأ�سا�سي 
لل�رشكة وفق���ًا ملا �سي�سفر عنه �لإكتتاب يف �لزيادة ويف �إمتام كافة �إجر�ء�ت �لزيادة �أمام كافة 

�جلهات �لإد�رية و�حلكومية و�إدخال �لتعديلت �لتي تر�ها �جلهات �لإد�رة على حم�رش �جلمعية 

وعقد تعديل �لنظام �لأ�سا�سي لل�رشكة

ونوجه عناية ال�ضادة امل�ضاهمني اإلى ما يلى :
ل���كل م�ساهم �حلق يف ح�سور �جلمعي���ة �لعامة بطريق �لأ�سالة �أو �إنابة �آخر عنه من غري �أع�ساء 

جمل�ش �لإد�رة وي�سرتط ل�سحة �لإنابة �أن تكون مبوجب توكيل �و تفوي�ش كتابي م�سدق عليه

على �ل�سادة �مل�ساهمني �لذين يرغبون يف ح�سور �جلمعية �لعامة �أن يقدمو� لد�رة �ل�رشكة ك�سف 
ح�س���اب �لأ�سهم �لتي يف حوزتهم من �أحد �أمناء �حلفظ �ملعتمدين قبل �جلمعية بثلثة �أيام على 

�لأقل مو�سحًا به ما يفيد جتميد ر�سيد هذه �لأ�سهم حلني �إنف�سا�ش �جلمعية .

�أي���ة ��سئلة تتعلق باملو�سوعات �ملعرو�سة عل���ى �جلمعية يتعني تقدميها كتابة �ىل �ملقر 
�لرئي�س���ي لل�رشكة بالربيد �مل�سجل �أو باليد يف مقابل �إي�سال قبل �إنعقاد �جلمعية �لعامة 

بثلثة �أيام على �لأقل.

دعوة اجلمعية العامة العادية 


