
 
 

 

 

 81/40/0404القاهرة في 

 السادة / البورصة المصرية 

 تحٌة طٌبة وبعد ،،،  

لمابضة شركة باٌونٌرز ال العادٌة غٌر أن نرفك لسٌادتكم ملخص لرارات الجمعٌة العامةنتشرف ب

 -:وهً على النحو التالً  81/40/0404تارٌخ بالمنعمدة لإلستثمارات المالٌة 

إجماع األسهم الحاضرة والتً لها حك التصوٌت )بعد إستبعاد أصوات األسهم وافمت الجمعٌة ب:  البند األول

المملوكة للسٌد/ ولٌد دمحم زكً ومجموعته المرتبطة وإستبعاد أصوات أسهم شركة المهٌدب المابضة( على 

إعتماد تمرٌر مجلس االدارة باألسباب الجدٌة والتى ألراها مرالب الحسابات بخصوص لصر الزٌادة على 

من  20مساهمٌن الرئٌسٌٌن وعدم أعمال حموق االولوٌة للمساهمٌن المدامى فً ضوء أحكام المادة ال

 .  8550لسنة  59الالئحة التنفٌذٌة لمانون رلم 

كما وافمت الجمعٌة بإجماع األسهم الحاضرة والتً لها حك التصوٌت )بعد إستبعاد أصوات األسهم المملوكة 

ه المرتبطة وإستبعاد أصوات أسهم شركة المهٌدب المابضة( على زٌادة للسٌد/ ولٌد دمحم زكً ومجموعت

سهم  014.911.044رأس المال المصدر لشركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة بحد ألصى عدد 

الممابلة لألسهم المستهدفة بناًء على عروض الشراء وفماً ألسعار ومعامالت المبادلة المعتمدة من الجمعٌة 

على أن تخصص بالكامل للمساهمٌن الرئٌسٌٌن  81/0/0404ة العادٌة للشركة المنعمدة بتارٌخ السبت العام

الذٌن سٌموموا بتوفٌر األسهم لسٌد / ولٌد دمحم زكً ، وأوالده المُصر ، وشركة / المهٌدب المابضة وهم ا

جنٌه  9جنٌه للسهم )المٌمة اإلسمٌة  1.88البالغة محل المبادلة للشركة ممدمة العرض وبالمٌمة العادلة 

جنٌه للسهم كعالوة اإلصدار( والتى سٌتم على أساسها تنفٌذ عروض الشراء ودون  2.88للسهم مضافاً لها 

 إعمال حموق األولوٌة لمدامى المساهمٌن .

 

د إستبعاد أصوات : وافمت الجمعٌة بإجماع األسهم الحاضرة والتً لها حك التصوٌت )بع البند الثاني

األسهم المملوكة للسٌد/ ولٌد دمحم زكً ومجموعته المرتبطة وإستبعاد أصوات أسهم شركة المهٌدب 

 المابضة( على تفوٌض مجلس االدارة فً زٌادة رأس المال المصدر لشركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات 

 



 
 

 

 

اء )أسهم مساهمً الشركات المستهدفة عدد النهائً لألسهم المستجٌبة لعروض الشرالالمالٌة فً ضوء 

والذٌن استجابوا لعروض الشراء( والعدد النهائً لألسهم التً تم إستخدامها من المساهمٌن الرئٌسٌٌن وهم 

لتنفٌذ عروض الشراء والناتج عنها  لسٌد / ولٌد دمحم زكً ، وأوالده المُصر ، وشركة / المهٌدب المابضة ا

ً الٌها عالوة الذي ٌساوى إو الرصٌد الدائن المستحك لهم جمالً المٌمة العادلة )المٌمة اإلسمٌة مضافا

اإلصدار( لنفس عدد االسهم التى تم استخدامها فً مبادلتها مع المساهمٌن المستجٌبٌن للعروض وفماً لسعر 

من  4و  8ومعامل المبادلة لكل شركة على حدة والمعتمدة من الجمعٌة العامة العادٌة وتعدٌل المادتٌن 

 .النظام االساسً للشركة

 

 وتفضلوا بمبول فائك اإلحترام ،،،

        

  


