
يت�ص���رف �لدكتور/ �أحمد حممد ح�صنني هي���كل ب�صفته رئي�س جمل�س 
�إد�رة �صركة �لقلع���ة لال�صت�صار�ت �ملالي���ة Citadel Capital �س.م.م 
خا�صعة لأح���كام �لقانون رق���م 159 ل�صن���ة 1981 و�لالئحة �لتنفيذية 
بدعوة �ل�صادة م�صاهمي �ل�صركة حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية غري 
�لعادية لل�صركة و�ملقرر �نعقادها يف متام �ل�صاعة �لر�بعة بعد ظهر يوم 
 �لأربع���اء �ملو�فق  9 / 10 /  2013 2013 بفندق لو با�ساج القاهرة

)Le Passage - Cairo Hotel And Casino(الكائن بطريق 
مطار القاهرة الدويل – م�سر اجلديدة – القاهرة.

 
 وذلك ملناق�سة بنود جدول الأعمال التايل: 

�لنظر يف زيادة ر�أ�صمال �ل�صركة �ملرخ�س به من �صتة مليار�ت جنيه   -1
م�صري �إىل ت�صعة مليار�ت جنيه م�صري وزيادة ر�أ�صمال �ل�صركة 
�مل�صدر من 4,358,125,000 جم )�أربعه مليار وثالثمائة وثمانية 
وخم�صون مليون ومائة وخم�صة وع�صرون �ألف جنيهًا م�صريًا( �إىل 
بزيادة  م�صريًا(  جنيهًا  مليار  )ثمانية  جم   8.000.000.000
و�صتمائة  مليار  قدرها 3.641.875.000 جنيه م�صري )ثالثه 
جنيها  �ألف  و�صبعون  وخم�صة  وثمامنائة  مليون  و�أربعون  وو�حد 
يف  �ل�صركة  بر�أ�صمال  زيادة  �أ�صهم  �إ�صد�ر  طريق  عن  م�صريًا( 
 182.093.750 منها  �صهم   728.375.000 تعادل  ذلك  �صوء 
�صهم نقدي ممتاز وعدد 546.281.250 �صهم نقدي عادي وذلك 
جنيهات  خم�صة   ( جم   5 قدرها  �لبالغ  لل�صهم  �ل�صمية  بالقيمة 
لالإ�صد�ر قدرها 3.641.875.000  �إجمالية  وبقيمة   ) م�صرية 
مليون  و�أربعون  وو�حد  و�صتمائة  مليار  )ثالثه  م�صري  جنيه 
وثمامنائة وخم�صة و�صبعون �ألف جنيها م�صريًا( وبدون م�صاريف 
ب�صركاتها  �ل�صركة  ملكية  ح�ص�س  زيادة  متويل  بغر�س  �إ�صد�ر 
من  عدد  �أمو�ل  روؤو�س  بزيادة  �ل�صركة  ح�صة  ومتويل  �لتابعة 
�صركاتها �لتابعة ودخول �ل�صركة يف ��صتثمار�ت جديدة وتعديل ن�س 

�ملادتني 7,6 من �لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة يف �صوء ذلك.

ر�أ�س  �صوق  لقانون  وفقا  للعمل  �ل�صركة  �أو�صاع  توفيق  فى  �لنظر   -2

تاأ�صي�س  �أغر��س  �لتنفيذية باعتبارها �صركة تز�ول  �ملال ولئحته 
ن�س  لأحكام  تطبيقا  �ل�صركات  �أمو�ل  روؤو�س  زيادة  و�مل�صاركة يف 
�ملادة 27 من قانون �صوق �ملال و122 من لئحته �لتنفيذية و�لبدء 

يف �ل�صري يف �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك.

3- تغيري ��صم �ل�صركة ليعرب عن حتولها �ىل �صركة ��صتثمار قاب�صة.

4-  �إحاطة �جلمعية �لعامة غري �لعادية لل�صركة علًما بالقر�ر�ت �ل�صابق 
�صدورها باجلمعية �لعامة �لعادية �ل�صابق �نعقادها يف 2013/6/2 
�ملحددة  �لعادلة  �لقيم  تقدير  على  �ملو�فقة  �أقرت  �أن  �صبق  و�لتي 

مبعرفة �مل�صت�صار �ملايل �مل�صتقل وكذ� عقود �ملعاو�صة.

هذا ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني ملا يلي:- 
ميكن للم�صاهمني �لطالع على �لك�صوف �لتف�صيلية و�مل�صتند�ت �مل�صار 
�إليها يف �ملادة 228 من �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم 159 ل�صنة 1981 
وذلك مبقر �ل�صركة �لكائن يف 1089 كورني�س �لنيل- فور�صيزونز نايل 
بالز� - جاردن �صيتي – �لقاهرة وذلك خالل �صاعات �لعمل �لر�صمية. 
ل���كل م�صاهم �حلق يف ح�صور �جتماع �جلمعي���ة �لعمومية غري �لعادية 
لل�صرك���ة بطري���ق �لأ�صالة �أو �إناب���ة م�صاهم �آخر عنه م���ن غري �أع�صاء 
جمل����س �لإد�رة وي�صرتط ل�صحة �لإنابة �أن تك���ون ثابتة مبوجب توكيل 
كتاب���ي ول يج���وز لأي م�صاه���م �أن ميث���ل عن طري���ق �لإناب���ة عدد من 
�لأ�صو�ت يجاوز 10% من �إجمايل �أ�صهم ر�أ�صمال �ل�صركة ومبا ل يجاوز 

20% من �لأ�صهم �حلا�صرة و�ملمثلة بالجتماع.

يج���ب على �مل�صاهم���ني �لذي���ن يرغبون يف ح�ص���ور �جتم���اع �جلمعية 
�لعمومي���ة غري �لعادية لل�صرك���ة �أن يودعو� مبقر �ل�صركة ك�صف ح�صاب 
�صادر من �إحدى �صركات �إد�رة �ل�صجالت مرفقًا به �صهادة تفيد جتميد 

�لأ�صهم.

�أي���ة �أ�صئلة تتعلق باملو�صوعات �ملعرو�ص���ة على �جلمعية يتعني تقدميها 
مكتوبة مبقر �ل�صركة وذلك قبل ميعاد �نعقاد �جلمعية بثالثة �أيام على 

�لأقل.

برجاء �لتف�صل بالإحاطة و�حل�صور ف�ي �ملوعد و�ملكان �ملحددين لالجتماع. 
وتف�صلو� بقبول و�فر �لحرت�م و�لتحية

اأحمد حممد ح�سنني هيكل
رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�صو �ملنتدب

بيانات ال�سركة :- 
ا�سم ال�سركة :- �صركة �لقلعة لال�صت�صار�ت �ملالية 

Citadel Capital �س . م . م 
�سجل جتارى :- رقم 11121 �ل�صتثمار �ملوحد و�ملقيد 

بتاريخ 2004/4/13 و�ملجدد بتاريخ 2009/4/13 
راأ�ص مال مرخ�ص به :-  6.000.000.000 جنيه 

م�صري 
 راأ�ص مال م�سدر :-

4.358.125.000 جنيه م�صري موزع على 
871.625.000 �صهم منها عدد 653.718.750 �صهم عادي   

217.906.250 �صهم ممتاز .

دعـــوة لح�سـور اجتمـاع الجمعيـة العمومية غير العادية ل�سركـــة 
القلعـــة لال�ست�سارات المالية Citadel Capital �ص.م.م  والمقرر 

انعقادها يوم الأربعاء الموافق 9/ 10 / 2013   
اإخطار اأول


