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�إخطار �أول

دعوة �جلمعية �لعامة �لعادية

�سركة بايونريز �لقاب�سة لال�ستثمار�ت �ملالية
169 طريق �لعروبة - م�سر �جلديدة - �لقاهرة

�سركة م�ساهمة م�سرية خا�سعة لأحكام �لقانون 95 ل�سنة 1992
ولئحته �لتنفيذية - �سجل جتارى رقم 384128 �لقاهرة 

ر�أ�ص �ملال �ملرخ�ص به 10 مليار جنيه
ر�أ�ص �ملال �مل�سدر و�ملدفوع 3601864970 جنيه

)موزع على 720372994 �سهم بقيمة ��سمية خم�سة جنيهات م�سرية لل�سهم �لو�حد(

ال�شيد الأ�شتاذ/ وليد حممد زكى رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب ل�شركة  يت�شرف 
امل�شاهمني حل�شور اجتماع  ال�شادة  م بدعوة   . م   . املالية �س  القاب�شة لال�شتثمارات  بايونريز 
اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملقرر انعقاده فى متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا يوم ال�شبت 
الدائري-  بالطريق  والكائن  �شيتى  مرياج  كايرو  ريني�شان�س  بفندق   2018/04/14 املوافق 

مرياج �شيتى التجمع الأول - القاهرة اجلديدة - القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول �لعمال �لتالى:
1- اعتماد تقرير جمل�س ادارة ال�سركة عن ن�ساط ال�سركة والقوائم املالية عن ال�سنة املالية 

املنتهية فى  2017/12/31.
لل�سركة عن  واملجمعة  امل�ستقلة  املالية  القوائم  النظر فى تقرير مراقبى احل�سابات عن   -2

ال�شنة املالية املنتهية فى 2017/12/31 .
3- اعتماد القوائم املالية امل�شتقلة واملجمعة عن ال�شنة املالية املنتهية فى 2017/12/31.

4- اإبراء ذمة واإخالء م�سئولية ال�سادة / اأع�ساء جمل�س الإدارة عن اأعمال اإدارتهم لل�سركة 
عن ال�شنة املالية املنتهية فى 2017/12/31.

5- تعيني مراقبا احل�سابات وحتديد اأتعابهما عن ال�سنة املالية املنتهية فى 2018/12/31.
6- اعتماد وحتديد مرتبات وبدلت ح�سور وم�سروفات انتقال ال�سادة اأع�ساء املجل�س حتى 

نهاية الفرتة املالية املنتهية فى 2018/12/31 .
7 - اعتماد ح�ساب توزيع الأرباح املقرتح.

8 - الرتخي�س ملجل�س الإدارة اأو من يفو�سه بالتربع فيما يجاوز األف جنيه خالل عام 2018.
الأخرى  ال�سركات  اإدارات  جمال�س  فى  بالتعيني  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  الرتخي�س   -  9
والرتخي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة املنتدبني بالتعيني كاأع�ساء منتدبني ب�سركات اأخرى.

ونوجه عناية �ل�سادة �مل�ساهمني �إلى ما يلى:
1- لكل م�ساهم احلق فى ح�سور اجلمعية العامة بطريق الأ�سالة اأو اإنابة اآخر عنه من غري اأع�ساء 
جمل�س الإدارة وي�سرتط ل�سحة الإنابة اأن تكون مبوجب توكيل اأو تفوي�س كتابى م�سدق عليه.

2 - على ال�سادة امل�ساهمني الذين يرغبون فى ح�سور اجلمعية العامة اأن يقدموا لإدارة ال�سركة 
ك�سف ح�ساب الأ�سهم التى فى حوزتهم من اأحد اأمناء احلفظ املعتمدين قبل اجلمعية بثالثة 

اأيام على الأقل مو�سحًا به ما يفيد جتميد ر�سيد هذه الأ�سهم حلني اإنف�سا�س اجلمعية.
املقر  اإلى  كتابة  تقدميها  يتعني  اجلمعية  على  املعرو�سة  باملو�سوعات  تتعلق  اأ�سئلة  اأية   -  3
الرئي�سى لل�سركة بالربيد امل�سجل اأو باليد فى مقابل اإي�سال قبل انعقاد اجلمعية العامة 

بثالثة اأيام على الأقل.
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