
 
 

 

  

  ٥/٥/٢٠١٩القاهرة في                 

  الســــيدة األستاذة / هبة الصيرفي

  البورصةرئيس مساعد   

  البورصة المصرية  

  تحية طيبة وبعد ،،،

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

على باإلجماع والتي كانت قراراتها الموافقة  ٢/٥/٢٠١٩لإلستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ 

  - : تعديل بعض مواد النظام األساسي للشركة على النحو التالي 

  ) قبل التعديل٢٤المادة (

يعقد مجلس اإلدارة جلساته بمركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناًء علي دعوة الرئيس أو نائبه 
اإلدارة أربع مرات علي األقل في حالة غيابه أو بناًء علي طلب ثلث أعضائه. ويجب أن يجتمع مجلس 

  خالل السنة المالية الواحدة.

ويجوز أن ينعقد مجلس اإلدارة في حالة الضرورة عن طريق التمرير ، بشرط أن يتم إخطار جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة بجدول األعمال بالبريد المسجل بعلم الوصول في الموطن المختار لهم ، علي أن يبين 

رورة الداعية النعقاده وإثبات نتيجة المحضر في مستند يوقع من رئيس المجلس بالمحضر مقتضيات الض
  وأمين السر .

  ) بعد التعديل٢٤المادة (

 ١٥٩يعقد مجلس اإلدارة جلساته في مركز الشركة ، وفي غير األحوال التي توجب الالئحة التنفيذية لقانون 
ع خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات والنظام األساسي للشركة ، يجوز عقد اإلجتما ١٩٨١لسنة 

  اإلتصال الحديثة ومنها التوقيع اإللكتروني أو من خالل أي نظام آلي آخر تعتمده الهيئة .

ويعقد المجلس جلساته بناء على دعوة الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس في حالة خلو منصب الرئيس ، 
المجلس لعقد إجتماع له وذلك بمراعاة أحكام القانون  ويجوز لثلث األعضاء أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس

  .والئحته التنفيذية ١٩٨١لسنة  ١٥٩رقم 

  



 
 

 

  

  قبل التعديل )٢٥المادة (

لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زمالئه بشرط أن تكون مكتوبة وموقعة 
العضو صوتان ، ويجب أن يكون النائب عن  من رئيس مجلس إدارة الشركة ، وفي هذه الحالة يكون لهذا

العضو المصري مصرياً واليجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد وفي جميع 
  األحوال اليجوز أن تزيد أصوات المنيبين علي ثلث عدد أصوات الحاضرين .

  ) بعد التعديل٢٥المادة (

ضور الجلسات بشرط أن تكون اإلنابة مكتوبة يجوز أن ينوب أعضاء مجلس اإلدارة عن بعضهم في ح
  .ومصدقا عليها من رئيس المجلس 

  قبل التعديل )٣٨المادة (

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق األصالة أو الوكالة ، واليجوز للمساهم من 
  جمعية العامة . غير أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور ال

ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ، واليجوز ألي مساهم أن 
%) من مجموع ١٠يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من األصوات يجاوز (

  من األسهم الممثلة في االجتماع .%) ٢٠األسهم االسمية من رأس مال الشركة ، وبما اليجاوز (

  ) بعد التعديل٣٨المادة (

، واليجوز للمساهم من  بالنيابةلكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق األصالة أو 
  غير أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة . 

أن تكون ثابتة بتوكيل أو تفويض كتابي ، ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو ويشترط لصحة اإلنابة 
عدداً  اإلنابةللشركة عن طريق  المالك المسجلين ، واليجوز ألي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة

%) ٢٠(%) من مجموع األسهم االسمية من رأس مال الشركة ، وبما اليجاوز ١٠من األصوات يجاوز (
  .من األسهم الممثلة في االجتماع 

  ) قبل التعديل٤٥مادة (

 ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون على األقل (ربع) األسهم ال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا
اإلسمية لرأس مال الشركة ، فإذا لم يتوفر الحد األدنى في اإلجتماع األول وجب دعوة الجمعية العامة الى 

  تماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لإلجتماع األول .إج

  ويجوز اإلكتفاء بالدعوة الى اإلجتماع األول إذا حدد فيها موعد اإلجتماع الثاني.



 
 

 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة  فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية 
  الممثلة في اإلجتماع .المطلقة لألسهم 

  بعد التعديل )٤٥مادة (

 ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون على األقل (ربع) األسهم ال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا
اإلسمية لرأس مال الشركة ، فإذا لم يتوفر الحد األدنى في اإلجتماع األول وجب دعوة الجمعية العامة الى 

  ل الثالثين يوماً التالية لإلجتماع األول .إجتماع ثان يعقد خال

  ويجوز اإلكتفاء بالدعوة الى اإلجتماع األول إذا حدد فيها موعد اإلجتماع الثاني.

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة  فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية 
  ع .المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتما

مع وجوب األخذ بالتصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في 
  عضوية مجلس اإلدارة كلما أمكن ذلك.

  قبل التعديل )٥٩المادة (

أجلها إال إذا قررت الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء 
  ) من القانون .٣٣، مع مراعاة ماتنص عليه المادة (خالف ذلك 

  ) بعد التعديل٥٩المادة (

إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على 
  .مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو إستمرارها

  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

  

 


