
 
 

 

  

  ٥/٥/٢٠١٩القاهرة في                 

  الســــيدة األستاذة / هبة الصيرفي

  البورصةرئيس  مساعد  

  البورصة المصرية     

  تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة 

  - والتي كانت قراراتها الموافقة على ما يلي : ٢/٥/٢٠١٩لإلستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ 

  

  تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية  على إعتمادالموافقة

  .٣١/١٢/٢٠١٨المنتهية في  

  تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في على الموافقة

٣١/١٢/٢٠١٨ . 

  وتقرير مراقبي الحسابات عنه. ٢٠١٨إعتماد تقرير الحوكمة عن عام على الموافقة  

  ٣١/١٢/٢٠١٨عن السنة المالية المنتهية في المستقلة والمجمعة القوائم المالية  إعتمادعلى الموافقة.  

  للشركة عن إبراء ذمة واخالء مسئولية اعضاء مجلس االدارة عن اعمال ادارتهم على الموافقة

 . ٣١/١٢/٢٠١٨السنة المالية المنتهية في 

  اقب لحساباتكمر - مكتب جرانت ثرنتون -السيد / حسام دمحم هالل كالً من تعيين على الموافقة 

 . ٣١/١٢/٢٠١٩عن السنة المالية المنتهية فى  جنيه ١٨٠٠٠٠بمبلغ  تعابهأوتحديد  الشركة

مكتب أجاك المجموعة العربية لإلستشارات  –/احمد فرغلي دمحم حسن  السيدتعيين على الموافقة 

عن السنة المالية المنتهية  جنيه ١٢٠٠٠٠بمبلغ  تعابهأوتحديد  الشركة اقب لحساباتكمر - المحاسبية

  . ٣١/١٢/٢٠١٩فى 



 
 

 

حسين والسيد /  و كالً من السيد/عمرو دمحم الشعبيني (مكتب ارنست اند يونج)وقد تم توجيه الشكر ل

  سن ( مكتب فتحي سعيد عبدالسميع ) لما قدموه للشركة خالل الفترة الماضية .سيد ح

  ما تقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة من مرتبات وبدالت ومكافآت وكذلك الموافقة إعتماد الموافقة على

بنفس بدالت  ٢٠١٩ عن عامبدالت حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس  على تحديد

 .عن العام السابقواللجان إنتقال وحضور اجتماعات مجلس االدارة 

  ذلك بترحيل حصة المساهمين كأرباح مرحلةومقترح مجلس ادارة إعتماد الموافقة على.  

  الترخيص لمجلس االدارة والموافقة على  ٢٠١٨الموافقة على إعتماد التبرعات التي تمت خالل عام

 .٢٠١٩و من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خالل عام أ

 وذلك على مرشحين  ٨عدد  ) ٢٠٢١ -٢٠١٩مجلس إدارة للشركة عن الدورة (  اتنتخابإل تقدم

 النحو التالي :

   يةعضوعن مرشح الممثل ال  المرشح لعضوية مجلس اإلدارة  م

    السيد / وليد دمحم زكي ابراهيم  ١

    ابراهيم مصطفى التلبانيالسيد / طه   ٢

    السيد / هشام علي شكري حافظ  ٣

    السيد / ياسر دمحم زكي ابراهيم  ٤

 السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح  شركة المهيدب القابضة  ٥

 السيد/ مانع دمحم عبدهللا علي  الصانع  شركة وفرة لإلستثمار الدولي  ٦

٧  
NOUR FINANCIAL 

INVESTMENT 
  

٨  
NOUR FINANCIAL 

INVESTMENT  
  

 

  اإلنتخابات وفقاً لطريقة التصويت التراكمي  وقد تمت الموافقة على إنتخابهم وقد أجريت



 
 

 

 

  الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى الموافقة على

 والترخيص لألعضاء التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات اخرى

  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

  

 


