
 
 

 

 

 

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص ألهم قرارات مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة 

 -والموافق عليها باإلجماع كما يلي : 27/06/2020لإلستثمارات المالية الذي عقد بتاريخ 

 لى محضر مجلس اإلدارة السابق .المصادقة ع .1

عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية  اعتماد تقرير لجنة المراجعةوافق المجلس على  .2

 31/03/2020الى  1/1/2020من 

عن الفترة المالية من للشركة  المستقلة والمجمعةالتصديق على القوائم المالية وافق المجلس على  .3

 .31/03/2020ى ال 1/1/2020

استعرض رئيس مجلس االدارة نجاح إدارة الشركة فى تنفيذ الجزء االول من قرارات مجلس االدارة  .4

الخاص بتنفيذ عروض الشراء على خمسة شركات تابعة للمجموعة مقيدة  1/10/2019المنعقد بتاريخ 

وشركة الصعيد العامة  – بالبورصة المصرية وهي )شركة الجيزة العامة للمقاوالت واإلستثمار العقاري

وشركة المتحدة لإلسكان والتعمير  –وشركة القاهرة لإلسكان والتعمير  –للمقاوالت واإلستثمار العقاري 

 . 17/6/2020وشركة الكابالت الكهربائية المصرية( بتاريخ  –

السير فى إجراءات تقسيم شركة بايونيرز وتم مناقشة تنفيذ الجزء الثانى من قرارات المجلس والخاصة ب

القابضة لالستثمارات المالية بالقيمة الدفترية الى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين 

منقسمتين احدهما تختص بالقطاع العقارى والمقاوالت واالخرى تختص بالقطاع الصناعى مع إستمرار قيد 

 ورصة المصرية وذلك تحقيقا لألتي :الشركات الناتجة عن االنقسام بالب

 توفير المزيد من المرونة فى إدارة موارد كل قطاع من خالل إدارة متخصصة لكل شركة -



 
 

 

 زيادة فرص النمو لكل قطاع بالمشاركة فى استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع  -

 تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل الشركة -

 يادة فرص التمويل لكل شركة ) قطاع ( على حدة ز -

 توضيح األداء المالي للشركة -

 سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين  -

 وضوح وكفاءة هيكل الملكية -

ومن ثم وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات 

 افة اإلجراءات القانونية أمام كافة الجهات اإلدارية بشأن التقسيم .تقسيم الشركة وإتخاذ ك

ً ألحكام قانون سوق  ً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب اإلفصاح عنها وفقا علما
 المال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

 


